
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni pacjenci 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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);  uprzejmie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane
w naszej Przychodni na zasadach opisanych w tym rozporządzeniu.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest  wymogiem ustawowym wynikającym z §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 z art.25 i  24
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.). Jeżeli Państwo nie podadzą danych osobowych, nie będziemy
mogli udzielić Państwu świadczeń leczniczych.

 Administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych w  dokumentacji medycznej jest
„Przychodnia  Stomatologiczna  NZOZ  DENTAMEX”  przy  ul.  Zielonej  77  w Łodzi,  kontakt:
tel. 42 651 22 81, e-mai: info@stomatologia-dentamex.pl.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko,
oznaczenie płci, PESEL i adres, a w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody –  dane
opiekuna  ustawowego.  Dobrowolne  jest  podanie  numeru  telefonu  i  adresu  e-mail,  jednak
podanie tych danych kontaktowych,  umożliwi potwierdzenie wizyty,  jej  ewentualne przełożenie
lub odwołanie. 

 Mogą  Państwo  upoważnić  osobę  trzecią  do  zasięgania  informacji  o  Państwa  stanie  zdrowia,
jak i do dostępu do dokumentacji medycznej.

 Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej
papierowej  lub  elektronicznej  przez  okres  20  lat.  Jest  to  okres  wymagany  przepisami  prawa.
Przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać
zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

 Państwa dane osobowe  mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów
prawa  (np.  ZUS,  NFZ, sądy),  pracownikom  przychodni  DENTAMEX  (np. asystentce
stomatologicznej), podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę powierzenia (np. Pracowni
Protetycznej i do Biura Rachunkowego), a także upoważnionym przez Państwa osobom.

 Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  jednakże nie będzie
to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Państwa  sytuację.  Zautomatyzowane  przetwarzanie  danych  wynika  z posługiwania
się przez Administratora  programami  do obsługi  danych  w systemach  informatycznych  (w tym
dokumentacja medyczna w formie elektronicznej).

Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  /  organizacji
międzynarodowej.



Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu 
i adresu e-mail,
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże 
Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 Aby  skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z Administratorem: „Przychodnia
Stomatologiczna NZOZ DENTAMEX” ul. Zielona 77 w Łodzi, kontakt: tel. 42 651 22 81, e-mai:
info@stomatologia-dentamex.pl.

Jeśli  uznają Państwo,  że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych mogą
się Państwo zwrócić do Administratora lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 606950000).


