
KLAUZULA INFORMACYJNA TOPSOR

1. Administratorem danych osobowych, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (poz.  399) w zw. z art.  33a ust.  4 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o  Państwowym Ratownictwie  Medycznym  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  933,  z  późn.  zm.),  do  dn. 

31.12.2026 r.  jest  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,  mające  siedzibę  w Warszawie,  (01-934),  ul. 

Księżycowej 5, e-mail: topsor@lpr.com.pl.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2  lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji  systemu zarządzającego trybami 

obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym („TOPSOR”), na podstawie art.  33a ust.  4 

ustawy  z  dnia  8  września  2006  r.  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym.  Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-

mail:  topsor.iod@lpr.com.pl lub na adres  siedziby administratora.  Z inspektorem danych można 

kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania nałożonego na Szpitalny 

Oddział  Ratunkowy,  w  związku  z  funkcjonowaniem  systemu  zarządzającego  trybami  obsługi 

pacjenta  w  szpitalnym  oddziale  ratunkowym  („TOPSOR”),  w  szczególności  w  zakresie 

gromadzenia danych w odniesieniu do czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie medyczne oraz 

procesu segregacji medycznej.

Dane zawarte w karcie segregacji medycznej obejmują:

a.  dane umożliwiające identyfikację podmiotu leczniczego i komórki organizacyjnej,

b.  dane  umożliwiające  identyfikację  pacjenta  objętego  procesem  segregacji  medycznej  

i kolejkowania, tj. min. imię i nazwisko, nr PESEL/datę urodzenia,

c.   informacje  dotyczące  przyjęcia  do  szpitala,  w  tym:  numer  księgi  głównej,  numer  księgi 

oddziałowej,

d. informacje dotyczące stanu zdrowia, tj. całości treści karty segregacji medycznej,

e. dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej wpisu w karcie segregacji medycznej, tj. 

min. imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

f. datę i godzinę dokonania wpisu.

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania podmiotowi leczniczemu – Samodzielnemu 

Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk, będącego 

partnerem projektu, związanego z systemem zarządzającym trybami obsługi pacjenta w szpitalnym 

oddziale ratunkowym („TOPSOR”).
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5. Dane osobowe zostały powierzone podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla 

systemu  teleinformatycznego  -  Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego,  mającego  siedzibę  w 

Warszawie, (01-934), ul. Księżycowa 5, będącego Wykonawcą.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 

prawem.

7. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone odpowiednio w art. 16, 17 

lub 18 RODO.

9. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawem w sposób zautomatyzowany w oparciu  

o system zarządzający trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym „TOPSOR”, 

w którym są przetwarzane dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane o liczbie osób 

i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych w systemie jest 

elementem wspomagającym personel medyczny w ustalaniu kolejności przyjęcia, uzależnionym od 

stopnia zagrożenia zdrowotnego.  Przetwarzanie danych służy do ustalenia kategorii  zagrożenia  

w pięciostopniowej skali i określeniu o czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 

a także rejestracji i przyjęć.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, 

że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

11.  Zgodnie  z  art.  33a  ust.  9  ustawy z  dnia  8  września  2006 r.  o  Państwowym Ratownictwie 

Medycznym dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań 

wynikających z ww. ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat od ich uzyskania. Po upływie 

tego  terminu  przechowywane  dane  powinny zostać  zniszczone w sposób uniemożliwiający ich 

odczyt.


