Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą lub są przetwarzane przez
Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

kontakt

mail: biuroucs@gumed.edu.pl
tel. 58 727 05 85

ul. Dębowa 1a
80-204 Gdańsk
adres mail Inspektora Ochrony Danych
ioducs@gumed.edu.pl
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osoby upoważnione przez UCS GUMed Sp. z o.o.,
podwykonawcy, którym zlecamy czynności przy których przetwarzają dane tj. laboratoria
protetyczne, firmy informatyczne nadzorujące prace systemu,
Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczalnie,
inni odbiorcy danych – np. ubezpieczyciele, urząd skarbowy, poczta polska, firmy kurierskie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 żądać od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem,
 jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku z wykonaniem umowy, osoba której dane dotyczą ma
również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
osoba której dane dotyczą ma również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W jednostce nie obowiązuje zautomatyzowany proces podejmowania decyzji.

