
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
K-MED Lek. stom. Krystyna Majdzik z siedzibą we Wrocławiu (50-555), ul. Krynicka 50, tel.
71 336 76 35.

2) Państwa  dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 tj.),

b) w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Państwu świadczeń
zdrowotnych.

3) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

a) Praktyka dentystyczna lek. dent. Łukasz Rzeszut, z siedzibą we Wrocławiu (50-555),
ul. Krynicka 50,  NIP 898-163-88-05,  

a) Indywidualna  specjalistyczna  praktyka  dentystyczna  lek.  dent.  Agnieszka
Podgórska, z siedzibą we Wrocławiu (50-555), u. Krynicka 50, NIP 894-288-04-71,

b) osoby i  podmioty wskazane w art.  26 ustawy z  dnia 6 listopada 2008 r.  o  prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 tj.) oraz w przepisach
ustaw szczególnych.

4) w  przypadku  udzielania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 tj.),
a  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  12  i  nast.  ww.  ustawy  –  na  podstawie
wskazanych przepisów szczególnych, oraz

b) w  celach  weryfikacji  Państwa  uprawnień  do  uzyskania  świadczeń  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z
Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

5) w  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt  4,  odbiorcą  Państwa  danych  osobowych  będzie
Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

6) Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej,

7) Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okresy,  o  których  mowa w art.  29
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
2107 r. poz. 1318 tj.), oraz w przepisach ustaw szczególnych,

8) posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  z
zastrzeżeniem  jednak  zasad  gromadzenia  i  przetwarzania  danych  w  dokumentacji
medycznej,  o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach



pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2107 r.  poz. 1318 tj.),  oraz w przepisach
ustaw szczególnych,

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo,  iż  przetwarzanie  dotyczących  Państwa  danych  osobowych  narusza  przepisy
RODO,

10) podanie przez Państwa danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest
obowiązkowe, 

11)Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą
podlegały profilowaniu. 

§3. Pliki cookies

1. Witryna kmed.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i 
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie 
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. 
Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je 
utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju 
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji 
oraz 
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i 
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając 
z 
narzędzia Google Analitics/lub Matomo, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, 
do 
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie 
skierowanych 
do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody 
naszego
serwisu, kmed.pl zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Praktyka 
Dentystyczna 
Łukasz Rzeszut w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, 
np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w 
ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 
z 
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia 
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami 
cookies jest dostępna na stronie



http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


