Drogi Pacjencie NZOZ MILDENT
W związku z wejściem w życie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679” chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje
dane osobowe.
Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ MILDENT Paweł Milejski zwany dalej
MILDENT.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych,
zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych
danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Twoje
dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie
udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe udostępniamy podwykonawcom takim jak pracownie protetyczne, jeśli jest to
wymagane w procesie leczenia. Dostęp do danych ma również podmiot świadczący dla MILDENT usługi
księgowe w zakresie określonym w przepisach prawa, jak również informatycy świadczący usługi
serwisowe i administracyjne naszych systemów informatycznych, na postawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych.
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Jakie masz prawa?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia 2016/679, czyli:
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Powyższe uprawnienia nie dotyczą danych, które musimy uzyskać i przetwarzać zgodnie z
obowiązkiem nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące dokumentacji medycznej.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
Jak możesz się z nami skontaktować?
NZOZ MILDENT wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając
wiadomość na adres e-mail: iod.inspect@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres: Ul. 3 Maja 125/L-1, 41-500
Chorzów lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: stomatologiamildent@gmail.com
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