
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Pastor, ul. Gumińskiego 15, 
59-220 Legnica, tel. 882 020 020, e-mail: rejestracja@stomatologia-pastor.p (dalej 
Administrator). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : iodo@amt24.biz 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez Administratora usług 
medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania: 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu świadczenia usług medycznych, 
ochrony stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, w oparciu o zapis art. 9 
ust. 2 lit h, art. 6 ust. 1 lit. a – d i f RODO, zgodnie z ustawami:  
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta,  
Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,       
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty.         
Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 
w szczególności: 

a) udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz 
art. 9 ust. 2 lit. h RODO, 

b) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej - podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h 
RODO zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ, 

c) realizacji praw pacjenta np. odbieraniu i archiwizacji oświadczeń, w których pacjent upoważnia 
inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o Państwa 
stanie zdrowia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 
1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ, 

d) kontaktu pod podany przez Państwa numer telefonu czy adres e-mail w celu np. potwierdzenia 
rezerwacji bądź odwołania terminu wizyty, jak również w celu przypomnienia o wizycie, 
konieczności przygotowania się do wizyty czy zabiegu jak również o możliwości odbioru wyniku 
badań – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie 
uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem, 

e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
f) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spoczywających na nas obowiązków np. wystawienia 

rachunku za usługę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.c RODO zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

g) prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie placówki - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,  



h) udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przesłane do Administratora pocztą elektroniczną oraz 
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub zgłoszonych 
telefonicznie - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.3  odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być: 
a) inne podmioty, wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego,  które przetwarzają dane 
osobowe na podstawie zawartych, stosownych umów powierzenia podpisanych przez 
Administratora, 

b)  podmiotom wspierające Administratora w zakresie usług IT, 
c) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.; sądy i organy 

państwowe), szczególnie w zakresie wskazanym na podstawie Ustawy o prawach Pacjenta, 
d) podmiotom świadczącym usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, 

informatyczne lub telekomunikacyjne; księgowo – finansowe i podatkowe; audytorskie i 
kontrolne; prawne i windykacyjne, 

e)  innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie zawartych umów powierzenia uprawnione są do uzyskiwania od Administratora 
informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować 
dane osobowe pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego 
imieniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
zgodnie z wymogami art.29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 
ostatniego wpisu, 
 Z WYJĄTKIEM:  
a) Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub 

zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 

b) Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej 
składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 

c) Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą 
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
wykonano zdjęcie, 

d) Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego 
wynikającego ze skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadku, gdy świadczenia nie 
zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 
lata, chyba, że pacjent odebrał skierowanie, 

e) Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która będzie 
przechowywana przez okres 22 lat, 

f) w przypadku realizacji obowiązków podatkowych, dane osobowe przetwarzane są przez okres 
5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; 

g) w przypadku komunikacji elektronicznej, dane osobowe przetwarzane są przez okres 
wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody, 

h) w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do 30 dni, po tym czasie dane zostają 
automatycznie nadpisane, chyba, że wpłynie wniosek o zabezpieczenie nagrania wówczas 
dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu zakończenia postępowania. 



7. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) sprostowania (poprawienia) danych, 
b) ograniczenia przetwarzania danych, 
c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych), 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

8. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje  Pani/
Panu prawo do: 
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w 

art. 21 RODO 
b) usunięcia danych, 
c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w 
przypadku kiedy podanie danych wynika z przepisów prawa, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla 
ratowania życia i zdrowia oraz w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu. 

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza EOG ( Europejski Obszar 
Gospodarczy). 


