
 

Informacja o przetwarzaniu danych przez SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  

 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,  

e-mail:sekretariat@wspritsplock.pl , tel: 24 267 84 00, zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 

2) inspektorem ochrony danych u Administratora jest Katarzyna Szewczyńska,  

e-mail:ido@wspritsplock.pl  , tel: 24 267 84 07 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działaniami dotyczącymi: 

-badań technicznych pojazdów; 

- wykonania usługi naprawy pojazdów; 

- kontaktu po wykonanej usłudze; 

- wystawienia faktury imiennej po wykonanej usłudze; 

- prowadzenia zgłoszenia reklamacji. 

 

4) nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa, 

 

5) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są m. in. : 

• Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r (DZ.2017.U.2017.o.1221) 

art.43 ust. 1 pkt 18 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j.Dz.U.2015 

poz.776 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości 

opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem 

badań technicznych pojazdów (Dz.U.Nr 223 poz. 2261 ze zm.) 

 

6) posiada Pani/Pan prawo : 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

lub art. 9 ust. 2 lit. a)), 

 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, 

 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami  

o archiwizacji. 


