
Informacja dla osób wypełniających ankiety epidemiologiczne  

dotycząca przetwarzania ich danych osobowych przez  

STOMATOLOGIA BEZ BÓLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 

 

Stosownie do wymogów 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, Dz.Urz.UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: „RODO”), 

STOMATOLOGIA BEZ BÓLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, 

KRS: 0000857372, NIP: 5272934908, REGON: 386886846, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 

Warszawa, dane kontaktowe: al. Wojska Polskiego 30 A, 58-500 Jelenia Góra 

- dalej: „Administrator”, informuje, że: 

1. Jest Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach ankiet epidemiologicznych  - w celu wykonania 

obowiązków prawnych związanych z sytuacją epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2 (koronawirus), co uzasadnia 

pozyskiwanie 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). 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: 

iod@stomatologiabezbolu.com.pl.  

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty 

upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. Państwowy Inspektor Sanitarny). 

4. Dane będą przechowywane przez okres: miesiąca.  

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku uznania, iż  Administrator przetwarza dane takiej osoby z naruszeniem przepisów RODO. 

6. Na warunkach wynikających z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do danych, 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 

7.  Podanie danych w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa jest uzasadnione obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa.  

8. Dane nie ulegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane w rozumieniu RODO. 

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

Administrator danych osobowych 
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