
Informacja 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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) (dalej 
„RODO”) informuję, że: 

 2. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Jacek Szybalski Indywidualna Praktyka Dentystyczna Jacek 
Szybalski. 

 3. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, 
zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO , ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. 

 4. Będę przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż przez 
czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń, w tym co najmniej przez czas określony w ustawie z 
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. 

 5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom gabinetu oraz technikom 
dentystycznym, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność 
za naruszenie zasad przetwarzania, w celu należytego wykonaniu usługi medycznej.  

 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: 

 a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – w zakresie w jakim 
uprawnienie to nie jest ograniczone czasowo na podstawie art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.  ; 

 d) przenoszenia danych; 

 e) wniesienia skargi do organu nadzorczego . 

 1. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane. 

 2. Informuję, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, a nadto nie są wykorzystywane w celach marketingowych. 

 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, 
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych 
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uniemożliwi jednakże dalsze 
świadczenie pomocy prawnej. 

 4. 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. 

 5. 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. 
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