
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

 „City Dent” lek. stom. Andrzej Gorbaczeswski

Konin 62-510, ul. Spółdzielców 46/6p                           

tel. 63 250 00 33

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o
ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

 „City Dent” lek. stom. Andrzej Gorbaczeswski, Konin 62-510, ul. Spółdzielców 46/6p reprezentowana przez 
Andrzej Gorbaczewski tel. 63 250 00 33

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a/ wykonywania umowy o świadczenie usług medycznych – przez czas trwania umowy i rozliczeń po
jej zakończeniu – podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie  i  przechowywanie faktur  oraz
dokumentów księgowych)  przez czas wykonania obowiązków prawnych oraz  przez czas, w którym
przepisy  nakazują  nam  przechowywać  dane  -  podstawa  prawna  Art.  6  ust.  1  lit.  c)  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c/ wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora,  na
podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f)  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r., to jest:
c.1/  wykrywania nadużyć i zapobiegania im –przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po

którym przedawnią  się  roszczenia  wynikające  z  umowy,  a  przypadku  dochodzenia  przez  nas
roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;

c.2/  ustalenia,  obrony i  dochodzenia roszczeń – przez okres,  po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z umowy;

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą :

a/ podmioty, będące współadministratorami Państwa danych osobowych,
b/ podmioty  prowadzące  działalność  płatniczą  (banki,  instytucje  płatnicze)  –  w  celu  dokonania

zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi „Polecenia zapłaty”,
c/ podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
d/ podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc

prawną, podatkową, rachunkową.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.
czas  wykonywania  umowy  i  świadczenia  usług  oraz  okres  wynikający  z   przepisów  prawa  tj.  ustawy  o
działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

5)  posiada  Pani/  Pan  prawo do:  żądania  od  administratora  dostępu  do danych  osobowych,  prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a  także  prawo  do  przenoszenia  danych,  przy  uwzględnieniu  obowiązujących  regulacji  wynikających  z
przepisów prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6)  istnieje  możliwość  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  tryb  i  sposób  przetwarzania  danych
osobowych przez administratora,  jeśli  uzna  Pani/  Pan za uzasadnione,  że Pani/  Pana dane  osobowe są
przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)  podanie  danych osobowych jest  obligatoryjne i  wynika z mocy przepisu prawa tj.  ustawy o działalności
leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie
skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz
organizacjom międzynarodowym,

9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec
danych osobowych, w tym o profilowaniu.


