OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informuję, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest NZOZ Usługi Stomatologiczne RÓŻA Róża Zarzycka, ul. Sokola
33B, 59-300 Lubin w zakresie przetwarzania danych osobowych, reprezentowana przez Kamil Zarzycki
Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych,
w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1285 j.t.), Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2020r., poz. 849 j.t.); Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r
o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2021, poz.666, t.j.); Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020, poz. 666).
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych
osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie wyraża Pan/i również zgodę na przetwarzanie przez NZOZ Twoich
danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana.
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Dokumentacja
przechowywana jest przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego
wpisu.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również
profilowania

