
    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia  2016 r.  Parlamentu Europejskiego i      Rady (UE) 2016/679  informujemy, ż  e  : 

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest EURO DENT C.S. 

Andres Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku ul. Marusarzówny 2 lok. 37 

www.eurodent.gda.pl. EURO DENT, jako podmiot leczniczy, przetwarza dane 

osobowe osób uprawnionych do udzielenia na ich rzecz świadczeń zdrowotnych 

(dalej jako „Osoby Uprawnione”) w celu zapewnienia opieki zdrowotnej. W związku z 

powyższym, EURO DENT decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.  

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w EURO DENT jest  

    Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: idoeurodent@wp.pl 

3. Poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie usługami opieki  

    zdrowotnej należy rozumieć przetwarzanie danych w niżej wymienionych celach w  

    oparciu o poniższe podstawy prawne:  

a) ustalenie tożsamości Osoby Uprawnionej przed udzieleniem świadczenia 

zdrowotnego – art. 6 ust. 1 lit. c 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 (zwanego dalej 

Rozporządzeniem) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 r. poz.1318) oraz art. 

10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w 

sprawie rodzajów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U 2015 r poz. 2069), 

b) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej – art. 9 ust. 2 lit. h  

Rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej.   

c) odbieranie i archiwizacja oświadczeń woli Osoby Uprawnionej -  art. 6 ust. 1 lit. c  

    Rozporządzenia w zw. z ustawą o prawach pacjenta oraz Rozporządzeniem  

    Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.   

d) zapewnienie kontaktu z Osobami Uprawnionymi w celu informowania ich o  

    zarezerwowanych wizytach lekarskich i innych sprawach związanych z realizacją  

    świadczeń zdrowotnych – art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia, jako prawnie  

    uzasadniony interes Administratora, 

e) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust.  

    1 lit. F. Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, 

f) prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia jako prawnie  

    uzasadniony interes Administratora, 

4. Dane osobowe Osób Uprawnionych mogą być przekazywane następującym  

    podmiotom:  

a) podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem, w tym   

http://www.eurodent.gda.pl/


    podmiotom protetycznym, 

b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w sprzęt medyczny,  

    diagnostyczny i materiały medyczne, a także świadczących usługi    

    teleinformatyczne, pocztowe i kurierskie, 

c) wykonujących usługi prawne, w tym dochodzące należności i roszczeń, 

d) prowadzącym księgi rachunkowe 

e) świadczącym usługi marketingowe, jeśli zostanie wyrażona zgoda 

5. Administrator przechowuje dane Osób Uprawnionych: 

a) przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  

    przechowywanie dokumentacji medycznej  

b) przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności  

    gospodarczej, 

c) przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg     

    rachunkowych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

    międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa  

    nakazującemu Administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej oraz  

    przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności  

    gospodarczej. 

8. Osobom Uprawnionym przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do  

    danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia      

    danych. 

 9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa w zakresie  

przetwarzania danych w zakresie ustalenia tożsamości Osoby Uprawnionej przed  

udzieleniem świadczenia zdrowotnego, w zakresie prowadzenia i    

przechowywania dokumentacji medycznej oraz odbierania i archiwizacji 

oświadczeń woli Osoby Uprawnionej, jako realizacji praw pacjenta. W przypadku 

przetwarzania danych     podanych w celu wykonania umowy o udzielenie 

świadczenia zdrowotnego oraz dochodzenia roszczeń Administratora, jest 

dobrowolne, a ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie na rzecz Osoby 

Uprawnionej świadczeń zdrowotnych. 

10. Przetwarzanie podanych danych osobowych przez Osobę Uprawnioną nie 

będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

      o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    

      osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Osoba Uprawniona posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony  

      Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego  

     rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

  

 

                                                                      

 


