
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

USŁUGA MEDYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/a  danych  osobowych  jest  OLDENT Gabinet  Stomatologiczny  Karolina
Olczak z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 43 reprezentowany przez Karolinę Olczak,
te. 661 11 77 27, gabinet@ol-dent.pl;

2) W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Pani/a  danych  przez  Administratora  można
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora
inspektorem ochrony danych na adres e-mail: abi_daz@outlook.com

3) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, oraz w celu
prowadzenia dokumentacji  medycznej na podstawie przepisów z przepisami ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty 
 art. 6 ust 1  lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 art.  6  ust  1   lit.  c  RODO -  przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia  obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze;
 art. 6 ust 1  lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów

osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 art. 9 ust. 2 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów

osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą,
jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 art. 9 ust. 2 lit. h   RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej
lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej,
zapewnienia  opieki  zdrowotnej  lub  zabezpieczenia  społecznego,  leczenia  lub
zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego
na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;

4)  w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/a  dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
Pani/a danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych tj.:
 organy władzy publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne lub działające  na

zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  celach,  które  wynikają  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

 inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  przez  OLDENT
przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest OLDENT.

5) Pani/a dane będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt  3,  a po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Dane  osobowe  zawarte  w  dokumentacji  medycznej będą  przetwarzane  zgodnie
z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
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Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia,  która  będzie  przechowywana  przez  okres  30  lat,  licząc  od  końca  roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2. zdjęć  rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną  pacjenta,
które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym wykonano zdjęcie,
3. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie 
przechowywana przez okres 22 lat.

6) Przysługuje Pani/Panu:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych;

 na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  udostępnionych  przezeń  danych
osobowych; 

 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych;

 na  podstawie  art.  18  RODO prawo żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

 prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) Pani/a  dane  osobowe  nie  będą   podlegać  decyzji,  która  opiera  się  wyłącznie  na
zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Podanie  przez  Panią/a  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9) Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana  danych  do  państwa  trzeciego  ani  do
organizacji międzynarodowych.


