
 

Polityka Prywatności REGMED STOMATOLOGIA Regina Gołębiowska 

Głównym celem przygotowania i wdrożenia Polityki Prywatności jest zapewnienie zgodności działania 

REGMED STOMATOLOGIA REGINA GOŁĘBIOWSKA z przepisami regulującymi kwestię administrowania 

i przetwarzania danych osobowych.  

ADMINISTARTOR DANYCH I ISPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest REGMED STOMATOLGOIA Regina Gołębiowska, NIP 

8991065239, REGON 930509324 z siedzibą przy ul. Nyskiej 70b, 50-505 Wrocław. 

2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). Z inspektorem można się kontaktować 

w następujący sposób: 

- e-mail: stomatologia@regmed-wroclaw.pl w temacie wiadomości prosimy wpisać: KONTAKT IODO  

- listownie: INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH Regmed Stomatologia, ul. Nyska 70b, 50-505 Wrocław 

DANE OSOBOWE 

1. Podane Przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w Regmed Stomatologia w celu: 

- wykonania usługi stomatologicznej, 

- archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa, 

- kontaktu w celu umówienia, przełożenia, omówienia lub odwołania wizyty dentystycznej, 

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny przychodni) 

2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej przychodni, mają Państwo prawo 

do: 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację  

- prawo wycofania zgody, 

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani 

przepisami prawa do ich przetwarzania, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
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- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się 

do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, 

abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie 

jest technicznie możliwe. Jedocześnie pragniemy poinformować, że w przychodni Regmed nie mamy 

możliwości przesyłania danych drogą mailową, gdyż nie posiadamy odpowiedniego zabezpieczenia 

technicznego do szyfrowania danych.  

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z recepcją lub IODO, 

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK („cookies”) 

1. Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji 

sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych 

osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. 

2. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę 

mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. 

UDOSTĘPNIANIE PODMIOTOM TRZECIM 

1. REGMED STOMATOLOGIA Regina Gołębiowska. będzie przekazywać Państwa dane osobowe 

wyłącznie: 

-    podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, 

-    podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 

-    podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie. 

 

REGMED STOMATOLOGIA Regina Gołębiowska zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki 

prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach 

technologiczno-informatycznych. 


