
 

 

 

 
 

SZANOWNY PACJENCIE  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stomatologia Aleksander Makara  

z siedzibą w Rzeszowie ul. Al.T.Rejtana 20 A, 35-310 Rzeszów. 

Wszystkie podmioty wykonujące działalność lecznicza zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji 

medycznej. Wyrażając zgodę (zarówno ustną, jak i pisemną) na diagnostykę czy leczenie 

wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez gabinet 

Stomatologia Aleksander makara, gdyż są one niezbędne do realizacji tego świadczenia. 

W zakresie danych osobowych niezbędnych do udzielania świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, 

oznaczenie płci, PESEL i adres, a w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody-dane 

opiekuna ustawowego. Możesz zostać poproszony również o podanie numeru telefonu i adresu e-

mail, co ułatwi nam kontakt z Tobą, a tym samym umożliwi sprawdzenie Twojego stanu zdrowia po 

zabiegu, przypomnienie o wizycie lub badaniu okresowym, a także ewentualnym odwołaniu lub 

przełożeniu planowanej wizyty. 

Jako Pacjent masz prawo do złożenia wniosku o udostepnienie przetwarzanych przez Gabinet 

danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Możesz również upoważnić osobę trzecią do 

zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia, jak i dostępu do dokumentacji medycznej. 

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. 

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz poprosić o usunięcie lub sprostowanie Twoich danych 

osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa 

(np. ZUS, NFZ, sądy) a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia jak 

również upoważnionym przez Ciebie osobom. 

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym 

profilowaniu), a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Jeśli uznasz, że działania gabinetu Stomatologia Aleksander Makara naruszają zasady ochrony danych 

osobowych zawsze możesz zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: 

Kinga.Czajkowska@stomatologiamakara.pl lub listownie Kinga Czajkowska Inspektor Ochrony 

Danych na adres Stomatologia Aleksander Makara, Al.T.Rejtana 20 A, 35-310. 

Zgodnie z art.13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) 

uprzejmie informujemy, że Twoje dane są przetwarzane w naszym gabinecie na zasadach 

opisanych w tym rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit.h.RODO). 
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