
 
Klauzula Informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Smart Smile Marta Kuropatnicka z siedzibą 
w Gdańsku, przy ulicy Toruńskiej 18b/b, którego reprezentuje Marta Kuropatnicka – właściciel; 

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Karolina Pełechaty - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 
Smart Smile Marta Kuropatnicka możliwy jest pod adresem e-mail: iod@smartsmileorto.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach medycznych na podstawie Uchwały z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, udzieloną w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: personel Smart Smile Marta Kuropatnicka, 
działający na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także współpracujący 
lekarze i technicy RTG; 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów 
przetwarzania tj,: co najmniej 20 lat elektroniczna dokumentacja medyczna, 10 lat zdjęcia RTG; 

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności 
ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa; 

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych 
osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są 
przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. ustawy 
o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych 
osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, 
że inne przepisy stanowią inaczej; 

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich 
oraz organizacjom międzynarodowym; 

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 
wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu. 
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