
Informacje dla Pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych, dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez 
Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech 

  
Zgodnie z rozporządzeniem 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) – _zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest THC FUND 3 SPV 9 Sp. z o. o. (dalej jako: „Administrator”), z siedzibą przy 
ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się: 

• listownie, na adres korespondencyjny: Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech, ul. Kopernika 3a, 58-200 
Dzierżoniów, 

• pod nr telefonu: +48 74 831 04 10, 
• za pośrednictwem adresu email: rejestracja@twojusmiech.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Machowska, iod@perfecmnfo.pl. 
3. Dane osobowe Pacjentów, którzy zarejestrowali się i korzystają lub korzystali z usług Centrum Stomatologicznego 
Twój Uśmiech oraz ich Przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane w celach: 

• realizacji usług zdrowotnych oraz obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu prawa 
medycznego, podatkowego i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w 
związku z właściwymi przepisami z ww. zakresu),  

• dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

• wykonania obowiązków prawnych związanych z sytuacją epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2, co 
uzasadnia zbieranie danych w ramach wypełnianej ankiety epidemiologicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 
ust. 2 lit. b oraz lit. i RODO w zw. z art. 27 i 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 207 Kodeksu pracy), 

• promowania działalności Administratora i informowania o niej, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym 
celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne i z zakresu IT 
oraz dostawcy usług techniczno-organizacyjnych i informatycznych potrzebnych do świadczenia usług zdrowotnych i 
rejestracji na podstawie stosownych umów, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 
przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe). 
5. Dokumentacja medyczna przechowywana będzie przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 
dokonano w niej ostatniego wpisu. Dane osobowe mogą także być przechowywane przez okres wymagany 
przepisami prawa podatkowego, a także do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w przypadku ustalania 
lub dochodzenia roszczeń. Ankiety epidemiologiczne przechowywane są przez okres 30 dni.  
6. Na zasadach przewidzianych w RODO, Pacjentom przysługuje prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, 
• żądania sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
• przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie, nadającym 

się do odczytu maszynowego, a także przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
7. Podanie danych niezbędnych do realizacji świadczenia zdrowotnego jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem 
zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania danych uniemożliwi realizację usługi. Podanie danych 
w związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 również wynika z przepisów prawa. Podanie danych, które 
mają być przetwarzane na podstawie zgody jest w pełni dobrowolne, niemniej brak podania danych uniemożliwi 
podejmowanie działań, z którymi wiąże się udzielana zgoda (np. brak powiadomień o aktualnych promocjach w 
przypadku braku udzielenia zgody na cele markemngowe). 
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
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