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Data i numer wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje:
……………………….............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...............................................………….
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pierwszego
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uprawniającego do
wykonywania
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………….
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(Oświadczenia wypełnia wnioskodawca)
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2017 poz. 2195 ze zm.) posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika
medycznego
.......................................
(data)

……………………………………………
(podpis wnioskującego)

Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na zbieranie i
przechowywanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu kształcenia
podyplomowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
poz. 922).
.........................................
…………………………………………….
(data)
(podpis wnioskodawcy)
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
1

należy wpisać datę rozpoczęcia okresu edukacyjnego - 1 styczeń roku następnego po uzyskaniu pierwszego tytułu
ratownika medycznego (dotyczy osób które uzyskały dyplom po 1 stycznia 2008 roku) - oraz w przypadku kolejnego
wniosku należy określić którego okresu dotyczy wniosek np.: I okres edukacyjny ; II okres edukacyjny itp.
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
pod e-mailem iod@lubuskie.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby LUW, wskazany w pkt 1.
Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań
dotyczących zarejestrowania i wydawania Kart Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
Ma Pan/Pani prawo do:
− dostępu do treści swoich danych,
− sprostowania swoich danych,
− usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna
Pan/Pani,
że
przetwarzanie
danych
osobowych
nastąpiło
z naruszeniem przepisów prawa.
Dane osobowe wynikające z realizacji ustawowych zadań dotyczących zarejestrowania i wydawania Kart
Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego będą przetwarzane i przechowywane przez okres 10
lat od momentu ich zarchiwizowania.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 12d ust. 3
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 poz. 2195 ze
zm.).

