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Szanowni Państwo,  
wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM                   
Sp. z o.o. z siedzibą  w Szczecinie, Aleja Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18,  reprezentowana przez Prezesa 
Zarządu.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji 
pomiędzy UKS PUM Sp. z o.o. a Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania,  

rozpoznania sprawy, podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonych celów. Odmowa podania danych uniemożliwi 
wymianę korespondencji.  

4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa. Dane 
nadawców i odbiorców korespondencji mogą być  powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na 
polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 
celu świadczenia określonych  w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami 
informatycznymi; usług doradczych i prawnych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

6. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji  poszczególnych celów przetwarzania, zgodnych                     
z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.  
 

Mają Państwo prawo do: 
1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa, 
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych UKS PUM Sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych                              

z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia                
o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 665 645 043, e-mail: iod@ukspum.pl 
 
 
 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI  
DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UKS PUM Sp. z o.o. 
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