Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny
„Twój Dentysta” z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 230/U1.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące: Marzena
Sobiecka-Dorsz, e-mail: rejestracja@dentysta-gdynia.eu
3) W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia
wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku
osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług podmiotu
leczniczego. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz
leczenia.
Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty
elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą
i upoważniasz nasz Gabinet do wykorzystania tych środków komunikacji
w celu :
a. dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
b. przypomnienia, odwołania wizyty,
c. przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność
uzasadniona jest charakterem dolegliwości)
i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing
usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.
5) Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom
oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż
ten, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz ich
modyfikacji.

7) Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie
Wycofanie ze zgody należy złożyć w formie pisemnej do administratora
danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości
przetwarzania podanych danych innych niż wynikające z przepisów
prawa.
8) Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie)
wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez nasz Gabinet Twoich
danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna
dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z
ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja
przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane
w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia”
może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.
9) Ciasteczka
Jeśli odwiedzisz stronę utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby
sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko
nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy
zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do
zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu.
Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku.
Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch
tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania
zostaną usunięte.
10)
Osadzone treści z innych witryn:
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy,
obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się
analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio
konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać
dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje
interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich
interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i

