POLITYKA RODO

Poznań, dnia 24 maja 2018 r.

Przychodnia Dentystyczno-Lekarska STOM-MED szanując Państwa prawo do prywatność
realizuje wszystkie wytyczne polityki RODO w celu ochrony powierzonych nam w procesie
leczenia wszelkich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Dentystyczno-Lekarska
STOM - MED z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kosińskiego 29.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Przychodni Dentystyczno-Lekarskiej STOM MED możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się w rejestracji lub pod adresem poczty
elektronicznej drezmo.odo@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych,
na podstawie art. art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 06 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa
oraz podwykonawcy usług Administratora. Szczegółowy wykaz podwykonawców prowadzi
Administrator. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które wdrożyły politykę RODO i
podpisały wynikające z tej polityki umowy o poufności danych osobowych. Są to dostawcy
usług IT , pracownie protetyczne oraz firma księgowa.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania:
- dokumentacja medyczna: przez okres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- powiadamianie w formie telefonicznej, SMS lub email o zbliżającym się terminie
zaplanowanej wcześniej wizyty , terminie kontroli lub innych zdarzeniach mających
bezpośredni związek z procesem leczenia.
6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania,
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób
przetwarzania danych osobowych przez administratora.
8) 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,
9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w
państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

