
DANE ADivllN lSTRATORA DANYCH
W śrietIe obou,iq:ujqcych prcepisów jesleśmy A(lminislrąfurem Pań§ty,a dqnrch

osobou,ych. O:nączą lo, że: GABINET STOMATOLOGICZNY IłtBOMTORIaM
PROTETYCZNE S.C IIARIA I ADAM SIDOROWICZ
IJL ARMII KMJ)WEJ 29,2t-J00 MDzŃ PODLA|KI
NIP: 538I53195s, REG)N: 030209308. odpou,iado za ich u,ykor4,,łtunie u, ,tposób

he:piec:ny, zgrxlny z umowq ora: ohoviq:lłqcymi pr.epi5ąlni,

Inspekloren ochrony dąnych jesl: Anilą Bzdyk.

DANE lNSPEKTORA OCFIRONY DANYCH
Telefon: 883 925 879 Mąil: lOD@cdpn.pl Inspeklor ochronl, danych, spolyką się z
osobqni, któnch dan tlolyc:q, po vcze,śniej§zym usląleniu lerminu.

cEL PRZETWARZANlA DANYCr|
Pańsbpa dlne osobowe bElq pnelwaaane przezAlminbtratora danych w celu:
- (Idzialcnia śłiądczcniq z.lrcwolncgo (\y lym, wrsląvienią skiercwąnia, receply) - na

podslcN i e oboviqzujqc),ch pzepisów pravnvch :
- Rozliczeiliq ś|iądueniu drowohego udzielufia v ranuch unovy zawiej pĘez

Adminislmtom dąnych z NFZ-na podsl6|ie obovklaiqcych pĘcpisóv pró|nych:
- Reąli%rcji pftN poclenta (pzecltotuytqnią dokumęnlącji medvcz\ej,jej udoslępniqhią,jak

róvnież reIlivlcji obo\|k!żku infomuc_vjnego) - na podstałie oboviqzujqcych pzcpi5ó||
pravnych;

- Tlłor:enią dokunenlącji nedrvznej ind)Ą|iduolnej ze\łnętqnej - nq podsla|ie
o b ov i qnł qcych przeP i sów p m, nyc h :

- lrykoĄĄ\qnią hadail sfuq,stycznvch - na poclsląwie oboviqzujqcych p|zepisó|y pffi|n))ch;
- PEekażąniq iŃrnncji do Paris^|ovej slącii Sąnitąmo-Epidemiologicznej- na podslą\vie

obon, iqnjqcych pEepisów pm|nlch;
- ll/ysląvienią ną Pa,isł'r4 łczenie.fąklury 

'ht 
- ną podstfr|ie obo\|iqżu.jqq)ch pfrepisó|,

pmłnych;
- Kontahu leleloniczneqo v Spr^lia wizw (pofuieńżenic, oó|olonic, zmiqnq lęruinu).
- Kontaklu stls 1| spm|ie viąl! (pohyienlzenie, o.|wolanie, zmiąną lermirul);
- Reąliucji ndqń v}uikajqclch Z usl6|y o syslenie infomacji v ocfu\nie %lro\|ią \|

n! iqzhl z obow iqzkie\t p rowadzeńa elektroili czrcj dokumęnlqcj i nvdycznej :

- Raąlizącji zaclań wynikajqcyh z usl6l,!- o ś"v§tamic itonrucji w ochnnic zdrołią |9
a|iqzhl z obowiq2hem pĘ.sylanią infornlacji ilą teuąl aldźeń ueclycznych.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOW.ĄNE PRZEZ
.ĄDNIlNIsTRAToRA
Pąńrhłd lane no4q hyć przez nas wykorł$rywane ze w:qlędu ną nąsz inleres pril,n:r'
w a,iq:ktt z prueslanien\ akluąInych promocji w rozumieniu art, l0 ust, l ustawy z dnia
l8 lipca 2002 roku o świadc:eniu uslug drogq eleklronicznq.
INFORNIACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOW,!,CH LUB O
I(ĄTEGoRIACH oDBIoRcÓrv, J EŻrlt lsrNlo.14
Odbiołcuń prenvarunych pruz nu danych st1:

- osoby wykonujqce rnłód ueĄvcłty, w celu ochrony złlrotvią, udzielanią orąz zalzqdzqnią
u.lzieląniem ś|iądczeń ilrolłotłrych, ull4nmią s_yslemu releinfomdllcżnego, \| którym
przetvaftaną jest dokumenlącją medyczną ;

- lpovożniani pmcownicy Admirtislrqlora dan)jch:
- osobą llpoważnionl pĘcz pącienlg 4 łcią hb o§obia, klóra v chvili żłonu pącjailtą bylą

j ę 8o p rueds t6| i c ie le m u s 16|0|9 W ;

- podmiol ndzielajqc), ś|iadcżeń zdrowohl),ch, jeżeli dolaluęnlącja lą jest niezhędnu do
apc|,nicni a ciq*łości ś| iadczcń zdrovotnych :

- oryąn! władzy publiczncj, \| tW Rżccznik PrCn| Pacjcnta, Narodolły Fundusz Zclrovia,
orgułry sanorąńt zalońtv meĄcznych;

- kDnsuilailci krajotvi i lvojavódly, l| ząkfesie ńezbędilrn do wykonywąilia pĘez le
podmioly ich zadqń, v szczególności nodzoru i kontrcli:

- podmioty, o hórych mova w ąń. ll9 usl, l i 2 usla|y z dnia 15 lailetnią 20ll r. o
dzialąhtości leczniczej, ll,żńrcsie niezbędn)m do prueprovrulzenia konlroli nd żlecenie
ministtu lłkćciwego do sp169 allpvia:

- upol|Clżlione p|?z podmiol, o klóryn lilowq w qrl. 12 l usta|y z dnia 15 llliehią 20 l l r.
o dziąlqlności leczniczej, osobom vykonujqcyn zmtód medyczryl, v zakresie niezhędnynt
.lo sprt|owąnią nąd.oru nad pdlmioten, lecrnic4m niebędqL)lnl prued;iębiorcą;

- ministęr vldścilf.y do spmv drcvia, sqdy, v tym sqdy dyscypliname, prohtmlum, lekarz
n sqdovy i rzecznik odpowiedziąlności z6|odowej, v, łliq;ku z prolvadzonyn

poslępovaniem:
- upra\nione na mocy odrębnych ust^| orqan!, i inslylucje, jeżeli bqdqnie zosl1lo

pĘeprovadzone ną ich vniosek;
- oryąny renlove orąz zespoĘ do sprav oąekąnia o niepehpspr^|ności, |l, 4|iqzhl z

ptolvud:on.l,m pnez nie poilępova\ iem:
- podmioO,prcvqdzqce ręjesló,uslu{ nedycznych, \y rukresie ilięzbędD,m do prolvadzenia

rajestrów:
- zaklaĄ ubezpieczeń, zą zgodq Ncjęnlq;
- komisje lekarskie podlegle minislrcwi ||lIścivenu do sprav wevnęlren,ch, wojsko||yn

kotlisjon lek1fikim oruz kanisjon lekarskin A4ercji Bęzpięczelis^ld |[/evilęlmrcgo lub
Aqencji Wy||iqdu, podlegĘm Sze|oln vlaściwrch Ałencii:

- osoby \ł},kouaqce zanód medyczny, v niqzht z pro\|ddżeniem procedury occni.iqcej
podniot udzielajqcy ś|iądcleil żdrovotlrych lw p1dsl^lie pżePisóll o ąklę.lylqcji )!

ochluie żdrowią ulbo proceduru uąskiwailią illllch cerĄ,fikątóv jqkości, |! z.lkresie
nielbędnyn do ich pEłprowa.l:cnia :

- tłojłuódzkie komisje do sprał oaekania o zdaĘeniach medycznych, v zqkresie
p rcw ad.oile 8o pos lę powo n fu :

- spaclkobiercyw ukesie prolfądene4o poslępowunfu przed wojevódzkł1 konisjqdo sprcnv
oĘekdnia o zdąEeniąch nedyznych:

- osoby vl,konujqce c4nności kontruhe ną po.1sl6|ię qrt. 39 tls!. l llsl6|y z .lnią 28 (6liehią
20ll r. o systenie infomqcji w ochroilie alrolyiq. v zakresie niezbędlyn clo ich
pEeprovądzenią;

- członkovie :espołóv kontroli akąze,i szpilalnych, o klórych molvo t ail. l J usl6|y z dniq
5 qru.lnh 2008 r. o ząpobie!:ąilill oruz nlalcuniu %lkdeń i chŻńb akaźnych u ludzi (Dz.

U. z 20 l 6 f. poz. l 866, 2003 i 2 l 7 3), w ukresie Diezbędilynt do llykonyvania ich adań.
- IrepektorOchronyDanych;
- Biuro Rachunkove:
- Dosl6|cą oprogrumovqnia do prolładzenia dohmenlącji medycznęj v formie

eleklrcnicnej:
- Inlbmatyk tł celu ulrł,mąnią syslcmu lalcirlformąI!'czfia8o, w któIym pĘefi!ąĘąną jest

dokumentacja medyczm eleh runiczm :

- Podniory przęll|dĘąjqce tu podslavie ffiWilej umovy, v celu ochrony zlrowia,
udzicląnią orqz zaĘqdz1ilią udaieląniam ś|iadczań z.bo|łolnych utĘynqnią syslanu
le le informdlyczkego, \9 którym pĘe h!.lEdną jest dohmenlącją medyczna :

t/
- Cenlrum s-Zdroviąilko A.lnini§lrdtor DcmJch slslemóv infomatyłznych prolładzonych

ną pod§fu\!ie ust6|j o systemach inJomacji \! ochronię zdrcvia.

lł'ruiqzku z pr:etu,ąEąni?n Państu,a danych osobowych, nie Pneką:Lieuy ich do
Pąlistwą lEeciego.

OKRE§, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYIYANE, A
GDY NIE JEST To NIożLIrvE, KRYTERIA UST.ĄL.ĄNIA TEGO oKREsU
Pqńslwct dąne osobou,e będc! pr:e: nqs pr:echowyu,ane prze: okres:
Da|e zwarre w dokurcn acji rcdlczaej indyvidualnej:
- 2 lat, licąc od końcą roku kalenduzowego, w którym wystąwiono skięrowanie - w przypadku, gdy

świadczęnie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym
terminie, chyba że pacjent odebrał skierowmie;

- 5 lat, licząc od końca roku kalenduzowego, wktórym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego
przedmiotm skierowmia lub zlecmia lękaa - w przypadku skiąowań na badania lub zleceń
lekilzą

- l0 lat, licząc od końca roku kalendazowego, w którym wykonano zdjęcie - lv przypadku zdjęć
rentgenorckich przechowywmych poza dokumentacją medycaą pacjenta;

- 20 kil, liczqc ocl końcu rcku kalendanollego, w hórym Clokonąno oskhieqo \9pisu:

- 22 lat - w przypqdku dokumenrącji nledlcznej dotyczqcej d:ięci do ukońcaeilia 2. roku ź},cią,
- 30 Iąt, liczqc od końca rcku kalendareollego, \y hórw nąslqpil zgotl - v przypadht zgonu pącjenlą

ną skulekuszkoclzenią ciąłą lub alrucil:
- 30 ląl, liczqc od końca rcku kalendarmlvego, tv kló4,n dokotttlto osrąhiego vpiu - w pĘypadku

dokunęnlącji Dg.lycznej z6yierujqcej danę lliezbędne do Dlolritorovąniq losó\9 krui ijej sklądrików,
hó ru.i es t przec ho|y}ĄWna :

Dąne zanarte v .lokumentacji medrcnęj zbiorczej - prrel okres 20 ląl od końca roku kalenduruowego,

v którym dokonano vpisu.
Dąne :6l,ąfle v Ręjesrźe udo,slępnionej dokunenlacji medycznej - pftęz okrcs 20 lat, od końcą ruku
lulendatowego, w klórym dokorułto |lpisu.
Dąne zavaile ną,faktuze Vąl - prez okres 5 lat - z4odnie z ąfl. l 12 ust6|y o podąakll od ,ovqńv i
usług Dz.U.2017.122l lj. zdnią 20I7.06.2J.
Dąne Z6l,ąrle I, Księdze Skąt,gi i ||/nioskó|, -prŁz okre§ 5 lat, od końcą rcku kąlen<laruolłego, tł klórym
dokonano vpisu.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMIN ISTRĄTORA DANYCH
W uiq:ku z ud:ielaniem świadc:eń :drowotłt},ch konieczne jest po.{ąnie danych niezbędnych
do zqkżenia doknnentącji nedycznej oru: uclzielenią świadczenia zdrowolnego.

Dane osobove podcwane obotliqzkauo:
Nq podste,ie § l0 Rozporządzenia Ministrą Zdrou,ia z dnia 9 lislopądą 20I5 r., w sprmie
rodzaiów, zakresu i w:oróv, dokunenlacji me.4)cznej orąz sposobu jej PĘetwazania
(Dz, U.20 l 5.2069):

- hnię i nąyisko
- PESEL
- Dala urcdzenia
- Adre,s ząmieszkania
- Imię i nąy,isko pftedstqwiciela usle,owego
- Adres ząmieszkanią pźedstawicielą ustawowego

Na podslnwie rclawy o świgdczeniach opieki ulrowotnej fnansorunych ze środków
p u b l iczny c h Dz. U, 2 0 l 7, l 9 3 8 Lj. z .lnir, 2 0 I 7. I 0. I 9

- serią i numer dowodu osobistego, paszpoilu lub innego dokumentu §twierdzajqcego
lożsamość - w przypadku, gdy system nie potwierd:i prruą do świądc:eń
zd row o tnych fi nansowanyc h :e środków publ i cznych ;

- numcr tclcfonu lub oznaczcnic innego sposobu konunikacji zc świadczeniobiorcq lub
jego opiekunem:

- Numer legilynacji lub innego dokumenlu polwieldzajqcego prm,o clo dodatkowych
fu, i a d c zeń zd rou, o t nyc h.

Nd podstawie uśtahr! o podalku od trrwrńw i 6lug Dz,U,20l7.122I tj, z dnia 2017.06.24
- inię inąNisko lub nana podatnika i nabyvcv towarów lub uslug
- adres podątllika i nlbyry tou,qróu, Iub usług:
- numer,:a pomocq którego podatnikiest:idenĘfikowany na potrzeby podatku.

D lne pĘetwandne do blowo lnie :

- Numer telefonu
- Adre,s e-mail

Brak podania w trakcie rejeslrdcji lub nd etapie później§zym danych osobowych dobrowolnych
(telefon, mail) uniemo:liwi Pąń§fuu skoźyslanie z prrua do uzyskania dokumentacji
nedyc:nej w /ornie elektroniczlej, rc wzg!ędu na brak moźliv,ości we4fkacji Państwa
lożsamości,

PRAWA osoBY, KTÓREJ DANE DoTYCZ.{
ly lńqzku zpĘetwarzgnieil państwa.ląnych osobowych, płąvslugaje pańshłu provo do:

. ,]ostęlru do dąnych:

. spro§lovaniądąn)ch:

. usunięcio dąnych - || ząkrcsie pźęwidzionyn w oboilqujqcych preepisach pmvnych:

. oq!ąniczenią pEefiqąmnia - v nkresie prrcvidziulyil v obolłiqnjqcych pźepisqch
pwnych:

. vniesienia spruecivu wobec pzehvqĘania;
C pnenosrenia danych-\! nkresie pĘc\|idaiqnyil u, oboviqaiqcych pĘepisąch pm|nych:
. coft,ięciq :go.ly ila prze^|aźalie dąnlch na podstmie vydanej uprzednio pźez Pqilsf.fa

zgocly hez wpĘu,u na zgodność z prm,em pĘeln,q|runia, które4o dokonąno m po.|slffi,ie z4ody
przed jej cńięciem:

. vniesienią sklrgi do otganu nadnrcrego -jeżeli Wiląjq Pańsfu,o, żę paęh9ąrrunie dąnych
odblaua się tv sposób niezgodny z oboviqiljqcyn i pEepisoni.

PRZETWARZANI E DANYCH PRZEZ lCH PROFILOWANlE
lł prąpadku, gdy korłslqcie Pąńshlo zę śviadczeń zdrun,ohlych Jinansowanych ze śrotlkóly
publicznych, l|/asze dqre osobotvę (nuner PESEL) będq łzętlyąEane pĘez ich prcfilovąnie. Oznqczą
lo, :e Adminisłt,olor dqnych \f dniu \|izyly spfe,dzi Pqńshya upm|nienią do śl|iądczeń zdrovotnych

Jiransowłtych ze środków publiczrych, Proflovąnie o.|by||q §ię |vylqcznie na podslayie pnepisó|y
llslnly o ś|iddczeniącll opieki zdro\|ornei jnansolłanych ze środkotl publicznych.

INFORNIAC]Jf, Z\YIĄZi\NE Z PRZETIVARZł\NIEIII DANYCH OSOBOWYCH

V.4.0


