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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów 

Administrator 
danych  

Administratorem danych jest:  
Medtour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 
21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000408762, NIP 
6783144467, REGON 12249022500000 

Dane 
kontaktowe 

Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu email: 
rodo@dentestetca.pl lub pisemnie na adres j.w. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez email rodo@dentestetica.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora) we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Dane będą przetwarzane w celu: a) realizacji usługi prowadzenia przez administratora 
konsultacji online oraz telefonicznych dotyczących sposobu postępowania przy 
dolegliwościach stomatologicznych, udzielenia porady lekarskiej; b) dochodzenia oraz obrony 
przed uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich 
 
Podstawą legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) 
RODO, a w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii (danych o stanie zdrowia) art. 
9 ust. 2 lit. a) RODO 

Okres przez 
który dane będą 
przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny celem świadczenia 
usługi oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z usługą lub do momentu 
cofnięcia zgody, w zależności o tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 
 

Odbiorcy 
danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe z 
upoważnienia (pracownikom, współpracownikom udzielającym porady) lub na zlecenie 
administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane 
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Przekazywanie 
danych poza 
EOG 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 

Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 
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Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem świadczenia usługi 
konsultacji stomatologicznej. Zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (danych 
szczególnych) jest niezbędna celem przeprowadzenia konsultacji stomatologicznej, brak 
zgody uniemożliwi przekazanie porady/wskazówek postępowania. 

Profilowanie i 
automatyczne 
podejmowanie 
decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


