Klauzula informacyjna dla pacjentów
Niniejszym informuję Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące
znajdziesz poniżej.
I.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Radecka, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą: Stomatologia Małgorzata Radecka, ul. Fiołkowa
1, 63-004 Tulce.

Dane do kontaktu:
e-mail: stomatologiaradecka@gmail.com
Stomatologia Małgorzata Radecka, ul. Fiołkowa 1, 63-004 Tulce

II.

Cel i podstawa przetwarzania danych
Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów:
- profilaktyki zdrowotnej (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w związku z art.3 ust.
2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta),
- diagnozy medycznej i leczenia (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w związku z
art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta),
- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej (podstawa z art. 9 ust. 2 lit h RODO* w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o
działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta).

III.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystam przy przetwarzaniu
danych, do których należą podmioty realizujące obsługę księgową, obsługę
informatyczną oraz usługi hostingowe, a także podmiotom wykonującym
działalność leczniczą w celu zapewnienia Tobie ciągłości świadczenia usług
medycznych.

IV.

Przekazywanie danych
międzynarodowych

do

państw

Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski.

trzecich

lub

organizacji

V.

Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przeze mnie przetwarzane przez okres wskazany w przepisach, tj.
w art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. co do zasady
przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałam
ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała
lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,
które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał
skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat.

VI.

Twoja prawa
Przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Twoje dane,
możesz zażądać, abym je usunęła.
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abym ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą
działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzam je bezpodstawnie; lub nie chcesz abym je usunęła, bo są Ci
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
skorzystasz z tego prawa - zaprzestanę przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzane
jest mi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub do sprawowania powierzonej mi władzy publicznej. Powinieneś wtedy
wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia

zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy
przetwarzania przeze mnie Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw
lub też Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
6) prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane
osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub
Twojej zgody. Możesz też zlecić mi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi.
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego właściwego organu nadzorczego.
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail:
e-mail: stomatologiaradecka@gmail.com
Stomatologia Małgorzata Radecka, ul. Fiołkowa 1, 63-004 Tulce
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała się upewnić, że Ty to
Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz danych nie
będę mogła świadczyć Tobie usług oferowanych w moim gabinecie
stomatologicznym.

* RODO - porządzenie 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).

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018 r.

