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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę  

Centrum Zdrowia MEDISTICA, lek. dent. Aneta Madej 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Aneta Madej prowadząca działalność 

gospodarczą w formie Podmiotu Leczniczego Centrum Zdrowia MEDISTICA z siedzibą w 

Łambinowicach przy Ul. Dworcowej 4, zwana dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w firmie Administratora 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Łukaszem Madej, pod nr 

tel. 0048607912055, lub przez pocztę email: lukasz.madej@medistica.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nasz Podmiot Leczniczy obligatoryjnie na podstawie: 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz wszelkich aktów 

prawnych pośrednio lub bezpośrednio związanymi z w.w.  

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przede wszystkim do: 

 Identyfikacji tworzonej w związku z leczeniem dokumentacji medycznej 

 Rozliczania płatności za świadczenia medyczne ze wskazanym przez Pacjenta 

ubezpieczycielem, również Narodowym Funduszem Zdrowia  

 Prowadzenia terminarza wizyt  

 Kontaktu w sprawach związanych z leczeniem lub planowaniem terminów wizyt.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do momentu złożenia wniosku o ich 

usunięcie lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku danych medycznych stanowiących 

dokumentację medyczną do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tej dokumentacji 

wynikającego z przepisów prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Pani/Pana dane w firmie MEDISTICA nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.  

Pani/Pana dane mogą być udostępniane m.in. ubezpieczycielowi, również Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia w celu rozliczenie płatności za wykonane świadczenia medyczne, pracowniom protetyki 

stomatologicznej w zakresie zlecanego im wykonania prac protetycznych, kancelariom prawnym i 

firmom windykacyjnym.  
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