Klauzula informacyjna dla uczestników OtwarĘch Mistrzostw Ziemi Podlaskiej w
Ratownictwie Medycznym XIV Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z art. ]2 ogólnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 hłietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem danych jest SP ZOZWSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,15-874 Białystok, tel.
8 5 66 37 3 0I email :sekreJariat@.wspr.bialystok.pl

2) Kontakt

do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@.wspr.bialystok.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Otwartych Mistrzostwach Ziemi
Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym - XIV Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego
4) Pozyskiwanie danych wynika z ptawnte uzasadnionych interesów realizowanych przęz
administratora tj. art. 6 pkt.l ust a-b, f Rozporządzenia Parlarrtentu Europejskiego i Rady (UE)
ż0161679 z dnia 27 1r..rlliętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwiry,ku z
przefuvarzaniem danych osobowych
uchylenia dyrektywy 95 l 46lWE

i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

5) Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
b) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

6) Po upływie w).maganego przepisami

prawa okresu, uzyskane dane osobowe uczestników podlegają

zniszczeniu

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetrłarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do
przetwarzania danych

8) Wspomniane prawa można zręalizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na
stronię www.pogotowie.bialystok.p1 lub w selrretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874
Białystok

9) Przysługuje Panu/Pani

prawo do wniesienia skargi do organu nńzorczego

lO)Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Otlwartych Mistrzostwach Ziemi
Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym - XIV Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego

11)Dane wprowadzone
zautomatyzow

any
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do

systemu informatycznęgo

az nię b ędą po ddawane pro
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sposób

lowaniu

starń, aby

zapewnić wszelkie środkiftzycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zńszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
do stępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązuj ącymi przepisamr.
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l2)Administrator danych dokłada wszelkich
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Podpis Administratora DĘnych Osobowych

