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Obowiązek informacyjny. 

 
Począwszy od dnia 25.05.2018 r.  na terenie Polski zaczną obowiązywać nowe regulujące 

kwestie ochrony  danych osobowych, a tu przepisy  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 zwane RODO). 

 

1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą administrowane                     

i przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Ludzie Jesieni dostępna pod adresem 

www.fundacjaludziejesieni.pl i www.wrp.info.pl  

 

2.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji  o przetwarzaniu Twoich 

danych osobowych? 

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane 

kontaktowe: iod@autograf.pl  

 

3.Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych podczas wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego przystąpienia do Systemu 

Wspomagania Ratownictwa Pacjenta – „WRP”. 

 

4.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez 

Fundację Ludzie Jesieni? 

Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji zadań Statutowych Fundacji a także 

niezbędne do wykonania: 

- udostępniania Twoich danych służbom powołanym do bezpieczeństwa a także ratowania 

zdrowia i zycia ludzkiego, 

- możliwości kontaktowania się  w sytuacji związanej z aktualizacją Twoich danych, 

- możliwości kontaktowania się w sprawie uregulowania Twoich zobowiązań dotyczących 

  abonamentu za  „WRP, 
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- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności 

(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO). 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten 

sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie 

wycofasz swojej zgody. 

 

5.Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne , jednak niezbędne do przystąpienia 

do Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta-„WRP”: 

- Nazwisko i Imię, miejscowość zamieszkania, unikalny numer ID, telefony 

domowy/komórka i imię oraz telefon do osoby bliskiej. (w przypadku danych 

podstawowych). 

- Nazwisko i Imię, dokładny adres zamieszkania, Pesel i dane medyczne  opisane                    

w jednostkach  chorobowych czyli  w kodach ICD-10 czytelnych dla służb ratowniczych        

(w przypadku danych wrażliwych). 

 

6.Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia         

o ochronie danych osobowych RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania, usunięcia Twoich 

danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

 w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 

 w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; 

zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane 

niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są 

nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres 

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane 
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niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą 

nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub 

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych; 

 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na 

podstawie Twojej zgody; 

 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

 Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 

osobowych do organu nadzorczego. 

7.Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy służbom które chronią i ratują zdrowie i życie ludzkie. 

Twoje dane osobowe udostępniamy organom publicznym wynikającym z przepisów prawa. 

 

8.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania projektu Fundacji, a także 

po jej zakończeniu w celach: 

 dochodzenia roszczeń w związku z realizacją projektu „WRP”; 

 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

 statystycznych i archiwizacyjnych; 

 maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy jeżeli przepisy nie 

stanowią inaczej; 

 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar terytorium Polski. 

 


