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Informacja o zbieraniu danych osobowych 

pracowników kontrahentów PR Legnica 

  

 Zgodnie z art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – 

dalej jako „RODO” informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, z 

siedzibą przy ul. Dworcowej 7, 59-220 Legnica; tel.: 76 819 78 30 (sekretariat). 

2. Z inspektorem ochrony danych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pogotowie-legnica.pl, lub pisemnie na adres 

siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- wykonywania działań zmierzających do zawarcia umowy – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 

lit. e RODO polegające na dbaniu o jakość dostaw i usług; 

- prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej – wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy wniosków dot. współpracy – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO – polegające na dbaniu o jakość dostaw i usług, 

- dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora danych 

w związku z prowadzoną współpraca na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. Dane osobowe pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji zawartych 

umów. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych. Odbiorcą danych mogą być także podmioty przetwarzające dane 

osobowe na zlecenie administratora, w tym w szczególności dostawcy systemów IT -

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby: wykonywania działań 

zmierzających do zawarcia umowy będzie wynosił – do momentu wniesienia 

skutecznego sprzeciwu, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - 5 lat od 

zakończenia roku, prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej - 5 lat liczonych od 

końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może 

ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia 

roszczeń związanych z umową, zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy 

wniosków dot. współpracy – 12 m-cy od zgłoszenia.  

8. Posiada Pani/Pan prawo: 
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- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;  

- do ograniczenia przetwarzania danych;  

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie danych, które są przetwarzane na 

podstawie zgody;  

- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 
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