Placówka medyczna:
GABINETY DENTYSTYCZNE
Amident lek.dent Tomasz Zwierski
ul. Św. Jana 15/1 84-200 WEJHEROWO
tel. 58 677 32 98, 793 119 822
Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r weszło w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych ( Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego0
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO”)
W myśl art. 13 RODO zebraliśmy i przekazujemy w załączeniu informacje dotyczące zasad
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gabinety Dentystyczne Amident . Prosimy o
zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.
Obowiązek informacyjny.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gabinety Dentystyczne Amident lek dent
Tomasz Zwierski z siedzibą w Wejherowie 84-200 ul. Św. Jana 15/1. Z Administratorem może się
Pan/Pani skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby spółki lub
poprzez wiadomość e-mail na adres tomzwi90@gmail.com
Administrator dokłada wszelkich starań, aby w sposób zgodny z RODO i pozostałymi
obowiązującymi przepisami zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją,
nieuprawnionym dostępem lub/i ujawnieniem, lub/i wykorzystaniem niezgodnie z prawem i umową.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy
zawartej z Gabinety Dentystyczne Amident (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której
jest Pani/Pana stroną);
art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze ( np. przechowywanie rachunków, kart ).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią np. pracownie techniki
dentystycznej
art. 6 ust. 1 wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty , którym Administrator zleca wykonanie
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające):
operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatniczych, podmioty udzielające
świadczeń medycznych, operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu,
operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których
mowa w ust. 4, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione naszym
zaufanym partnerom, np. pracowniom techniki dentystycznej, sprzedażny ratalnej. Dane możemy
również przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego
prawa, np. sądom lub organom ścigania – oczywiści wyłącznie wówczas gdy wystapią z żądaniem ich
uzyskania w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Posiada Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, osunięcia, uaktualnienia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (Może Pani/Pan przesłać
dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Panu dane do innego
administratora. Zrobimy to tylko wówczas, jeżeli takie przesłanie jest technicznie niemożliwe. Prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody). Może
Pani/Pan także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją, w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wejherowo, dnia ...........................................

Placówka medyczna:
GABINETY DENTYSTYCZNE
Amident lek.dent Tomasz Zwierski
ul. Św. Jana 15/1 84-200 WEJHEROWO
tel. 58 677 32 98, 793 119 822
Dane pacjenta:

Nazwisko i imię: ..........................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:............................................................................................................................................
PESEL: ......................................................................
Nr tel. kontaktowego: ........................................................

Zgoda pacjenta na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę z art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i
zbieranie moich danych osobowych przez Gabinety Dentystyczne Amident ul. Św. Jana 15/1, 84-200
Wejherowo w celu prowadzenia dokumentacji medycznej (karta pacjenta), komunikacji korzystania
z usług medycznych oraz na otrzymanie za
pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty
elektronicznej e-mail informacji dotyczącej planowanych wizyt.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art.7 RODO*,
tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi
przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również poinformowany o tym, że dane
zbierane są przez Gabinety Dentystyczne Amident ul. Św. Jana 15/1, 84-200 Wejherowo, o ich celu
zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie
będą udostępniane innym podmiotom.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na
podstawie zgody ma Pnia/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze
świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń.
Przysługuje także Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

..............................................................
Czytelny podpis pacjenta
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r
w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we ( ogólne rozporządzenie

o ochronie danych)

