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Zgodnie zań. 13 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2Q16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zpzetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również,,RODaJ informuję, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ MADENT Małgorzata
Piwowarczyk z siedzibą w Szczecinie al, Papieża Jana Pawła ll 38/1, którego reprezentuje
Małgorzata Piwowarczyk -właściciel

2) PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji celów zdrowotnych
czyli m.in. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia araz zapewnienia opieki
zdrowotnej na podstawie ań. 6 ust, 1 pkt. c) oraz arl, 9 ust 2 pkt. h) ogolnego rozpouądzenia
o ochronie danych osobowych,

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby i podmioty wskazane w ań. 26 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach
ustaw szczególnych, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia
opieki zdrowotnej, wykonawcy świadczący usługi na rzecz NZaZ MADENT, w ramach
zleceń na administrowanie i senvisowanie systemami informatycznymi itp

4) PanalPani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania tj zgodnych z obowiązującymi przepisami tl,z arź- 29 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach ustaw szczególnych.

5) posiada Pani/ Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przeźwarzania, a
także ich pzenoszenia,

6) istnieje mozliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
tryb i sposób pzetwarzania danych osobowych puez administratora, jeśli uzna Panil Pan za
uzasadnione, że Panil Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. w
szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2a04 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2a| r. o działalności
leczniczej oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, Brak podania danych
osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, ze
inne przepisy stanowią inacze|

8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w
państwach trzeci ch oraz orga n izacj om m iędzyna rodowym,

9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zauźomatyzowanym
podejmowaniem decyzjiwobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.


