PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
DENTAL Przychodnia Stomatologiczna s.c. Bożena Dąbała, Jacek Dąbała z siedzibą
w Lublinie, ul. Lwowska 6, 20-128 Lublin
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- zdrowotnych, czyli profilaktyki i ochrony zdrowia w zakresie opieki stomatologicznej oraz zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, § 1 i §2 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) oraz art. 24 i 25 Ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.)
- marketingowym na podstawie udzielonej zgody (art. 6 pkt .1 a RODO)
- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 pkt. 1f RODO), którym jest zapewnienie
bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom oraz ochrona przetwarzanych danych osobowych.
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 9. pkt. 2b)
3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce można kontaktować się poprzez adres mail:
renata_kowalik.IOD@yahoo.com
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

a.
b.

uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (biuro księgowe, hosting usług,
obsłudze IT, archiwum).

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa, a w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia, a po jej cofnięciu przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujący administratorowi danych i w stosunku niego.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

