
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej rozporządzenie) oraz w związku z zapisami ustawy z dnia  

z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (dalej ustawa o SPR)   

informujemy, że: 

Wojewoda Lubuski przetwarza dane zarejestrowane w Systemie Informatycznym Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR) uzyskane w związku z wykonywaniem zadań Centrum 

tj. dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrania rozmów telefonicznych 

obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, dane osób zgłaszających i innych osób wskazanych 

w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, informacje o miejscu zdarzenia i jego 

rodzaju oraz skrócony opis zdarzenia. (art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 12 ustawy  

o SPR). 

 

I. Administrator danych osobowych: 

Wojewoda Lubuski jest współadministratorem danych przetwarzanych w SI CPR,  

uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych. (art. 10 ust. 5 ustawy o SPR) 

‐ tożsamość i dane kontaktowe administratora danych:  

Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Korespondencję należy kierować na powyższy adres lub pocztą elektroniczną do 

Inspektora Ochrony Danych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim 

- email: iod@lubuskie.uw.gov.pl 

 

II. Cel przetwarzania danych osobowych: 

Wojewoda Lubuski przetwarza dane w SI CPR w ramach funkcjonowania w jednolitym 

systemie obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 

i 999, umożliwiającym przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych 

zasobów ratowniczych tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa 

Medycznego. (art. 3 ust. 2 i ust. 5 oraz art. 6, 7 i 8 ustawy o SPR) 

 

III. Podstawa przetwarzania danych: 

Przez pojęcie zgłoszenia alarmowego należy rozumieć informację o wystąpieniu lub 

podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także 

nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. (art. 2 pkt 1 ustawy o SPR) 
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W związku z powyższym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do: 

‐ wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia); 

‐ ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie 

naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki 

ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. g 

rozporządzenia); 

‐ celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do 

pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 

społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub 

zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa 

członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust 2 lit. 

h rozporządzenia). 

 

IV. Informacja o kategorii danych osobowych: 

Do zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy wprowadzanie do SI CPR, a także 

ewidencjonowanie w tym systemie danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań 

rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających  

i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji 

o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia. W trakcie obsługi zgłoszeń 

alarmowych mogą pojawić się dane szczególnej kategorii, takie jak: pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 

związków zawodowych, względnie informacje dotyczące danych genetycznych, biometrycznych 

w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności 

lub orientacji seksualnej. Mogą również wystąpić dane osobowe dotyczące wyroków skazujących 

i naruszeń prawa. (art. 8 ust 1 pkt 2 oraz art. 10 ust. 12 ustawy o SPR) 

Powyższe dane mieszczą się w kategorii danych określonych w art. 6, art. 9 oraz art. 10 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

V. Informacja o zamiarze przekazywania danych: 

Do zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy przekazanie zgromadzonych 

danych drogą elektroniczną, z wykorzystaniem SI CPR, a w uzasadnionych przypadkach wraz 

z przekierowaniem połączenia telefonicznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. (art. 3 ust. 5 

oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d-e oraz art. 13 ust. 1 wraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o SPR) 

W przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu 

powiadamiania ratunkowego i gdy jest to uzasadnione charakterem tego zgłoszenia, Centrum 

podejmuje działania mające na celu przekazanie informacji o tym zgłoszeniu do podmiotów, 

do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, 



mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu. 

(art. 8 ust. 2 ustawy o SPR) 

Wojewoda Lubuski udostępnia dane w SI CPR uzyskane w związku z wykonywaniem 

zadań Centrum tj. dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrania rozmów 

telefonicznych obejmujące całość zgłoszenia alarmowego, dane osób zgłaszających i innych osób 

wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu 

zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia, na wniosek (art. 10 ust. 14 ustawy  

o SPR): 

‐ sądu; 

‐ prokuratury; 

‐ Policji. 

 

VI. Okres przechowywania danych: 

Dane są przechowywane w SI CPR przez 3 lata. (art. 10 ust. 2 oraz  ustawy o PRM); 

 

VII.  Źródło pochodzenia danych: 

Bezpośrednio od osób dokonujących telefonicznego zgłoszenia alarmowego, w trakcie 

wywiadu prowadzonego przez operatora numerów alarmowych. (§9 ust.1 pkt 3 rozporządzenia 

MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego) 

Dane wpływają również od służb współpracujących w ramach systemu powiadamiania 

ratunkowego, tj. innych Centrów Powiadamiania Ratunkowego, jednostek Policji i Państwowej 

Straży Pożarnej, a także Dyspozytorni Medycznych systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego w ramach transferu pomiędzy systemami teleinformatycznymi. (art. 8 ust. 1 pkt 

1 lit. e ustawy o SPR) 

Dane dotyczące abonenta, który wykonuje połączenie alarmowe, takie jak: numer 

abonenta lub znak identyfikujący abonenta, imię i nazwisko abonenta, adres zamieszkania  

i adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer PESEL,  

a w przypadku cudzoziemca numer paszportu lub karty pobytu, trafiają do SI CPR 

automatycznie od dostawców usług telefonicznych, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Do systemu trafia również informacja o zakończeniu sieci, 

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – dokładny adres zainstalowania 

zakończenia sieci, a w przypadku ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – geograficzne 

położenie telefonu komórkowego w czasie rzeczywistym. (art. 14 ust. 1 ustawy o SPR) 

 

VIII. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą: 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do: 

‐ uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma 

to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich; 



‐ otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

‐ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

 

Uwaga! Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia obowiązana jest 

do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty  

i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące 

powiadomienia o zdarzeniu. (art. 10 ust. 15 ustawy o SPR) 

Uwaga! Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator 

może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli 

osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, 

informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii 

nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. (art. 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia) 

 

IX. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z konieczności przeprowadzenia przez 

operatora numeru alarmowego całości procedury przyjęcia zgłoszenia alarmowego. (§9 ust.1 

pkt 3 rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania 

ratunkowego) 

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 


