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Zgodnie z art. 13  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(zwanego dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
DENTICAL Janusz Janczak  z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w NZOZ DENTICAL  jest możliwy za pomocą
e-maila: dentical.biuro@gmail.com

3. Dane osobowe pacjentów są przetwarzane:
     - w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej, 

(w tym prowadzenia dokumentacji medycznej). 
      (RODO art.9 ust.2 lit. h w związku z art.3 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności leczniczej oraz 
      art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

-  w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej  oraz zarządzania systemami i usługami opieki  
zdrowotnej,  wykonywania innych czynności pomocniczych oraz działań związanych 
z utrzymaniem systemu teleinformatycznego.
(RODO art.9 ust.2 lit. h w związku z art.3 ust. 1  Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

- w celu zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego: 
np. wystawianie zaświadczeń lekarskich.
(RODO art.9 ust.2 lit. h w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń 
społecznych).

4. Do przetwarzania danych osobowych pacjentów w NZOZ Dentical upoważnione są osoby wykonujące 
zawód medyczny, rejestratorki medyczne oraz Inspektor ds. cyfryzacji i informatyzacji. 

5. Odbiorcami danych osobowych pacjentów są wyłącznie podmioty uprawnione lub upoważnione przez 
Administratora, w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, zarządzania systemami i usługami opieki  
zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego: NFZ, ZUS,  firma zajmująca się utrzymaniem systemu 
teleinformatycznego, księgowa, upoważnione pracownie protetyczne, ubezpieczyciele oraz inne placówki 
medyczne w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej.

6. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat (szczegółowe informacje  
art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

7. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia
(w dokumentacji medycznej,  wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie to naruszało autonomii zawodowej
osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu).

8. Prawo pacjenta do:
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
- zapomnienia, ograniczenia lub  przenoszenia danych,
 nie znajduje zastosowania wobec danych przetwarzanych przez NZOZ Dentical.
(art.9  ust. 2  lit. h   RODO ,  art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
w związku z art.17 ust. 3 lit. b  RODO,  art. 18 ust. 2 RODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania wymaganych 
danych powoduje odmowę udzielenia świadczeń zdrowotnych.

9. NZOZ Dentical  jako administrator danych nie przekazuje danych pacjentów do państw trzecich ani 
organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe pacjenta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

11. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


