
Załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA PACJENTÓW 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentin Stomatologia Sp. j. 50-421 

Wrocław, ul. Szybka 3A, NIP: 8992602277, REGON 020497150 e-mail: dentin@dentin.pl. 

 

2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji 

medycznej. 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania  na czas trwania leczenia. 

 

4. Dostęp do przekazanych nam danych będą mieli zatrudnieni w tut. Placówce lekarze, 

pracownicy rejestracji, personel średni oraz służby IT. 

 

5. Państwa dane będą przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia leczenia – nie dłużej 

niż 20 lat od jego zakończenia, po czym zostaną zniszczone. 

1. Posiadają Państwo możliwość wyrażenia zgody na to, by Państwa dane zostały 

zachowane do czasu odwołania zgody. 

2. Jeżeli chcecie Państwo z tej możliwości skorzystać, proszę o przesłanie maila, 

wskazującego chęć skorzystania przez Państwa z tej możliwości. 

 

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu swoich danych, ich kopii, poprawienia informacji 

w nich zawartych. 

 

7. Jeżeli chcielibyście Państwo złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania 

Państwa danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem lub 

z Inspektorem Ochrony Danych na e-mail: iod@dentin.pl. 

 

8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego  - szczegóły 

możecie Państwo znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

 

9. Przekazane przez Państwa dane są warunkiem niezbędnym w procesie leczenia w świetle 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

 

10. Administrator Państwa danych osobowych nie wysyła informacji marketingowych drogą 

elektroniczną. Możliwe jest wyłącznie poinformowanie o konieczności konsultacji 

medycznej w związku z wykonanym zabiegiem. 

 

11. Administrator Państwa danych osobowych wysyła powiadomienia SMS o terminach wizyt 

na dzień przed wizytą. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, prosimy o powiadomienie 

pracownika rejestracji. 

 

12. Celem nagrań z monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia w obszarze 

objętym monitoringiem. Dane z monitoringu są kasowane po 14 dniach. 
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