Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych
pacjentów lek. Magdaleny Sokołowskiej w gabinecie dentystycznym BeautyDent w Kielcach.
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych podanych przez Państwa w gabinecie lub za
pośrednictwem strony beautydent.pl jest Magdalena Sokołowska, prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Gabinet Stomatologiczny Beautydent Magdalena Sokołowska w
Kielcach przy ul. Wspólnej 1 lok. 1, 25-003 Kielce, NIP:7132790899, dalej zwana
„Administratorem”.
JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?
Zarówno w sprawie danych osobowych jak i wszystkich innych kwestii związanych z naszą
działalności jesteśmy dla Was dostępni pod tym adresem: ul. Wspólna 1 lok. 1, 25-003
Kielce. Można do nas również napisać maila na adres: sokolowska@beautydent.pl lub
zadzwonić: +48 (41) 344 16 13, 798511142.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe, które od Państwa pozyskujemy
są niezbędne w celu świadczenia Państwu usług dentystycznych i profilaktyki dentystycznej.
Musimy bowiem poznać między innymi Państwa dane dotyczące zdrowia w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług z naszej strony.

Niepodanie danych przez nas

wymaganych może skutkować zwiększeniem ryzyka, że udzielona Państwu usługa
dentystyczna nie będzie optymalna w stosunku do Państwa stanu zdrowia.
Państwa dane są przetwarzane w celu:
1) świadczenia usług dentystycznych i profilaktyki dentystycznej,
2) utrzymania założonego przez Państwa konta na stronie beautydent.pl,
3) marketingu bezpośredniego naszych usług.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego naszych usług, w tym profilowania możecie Państwo wnieść bezpłatny
sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Państwa dane są przetwarzane na następujących podstawach:
1) w celu świadczenia usług dentystycznych i profilaktyki dentystycznej – art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
2) w celu utrzymania Państwa konta na stronie beautydent.pl - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3) marketingu bezpośredniego naszych usług - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?
Państwa dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usług lub do czasu zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą
prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a
także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mamy nadzieję, że korzystacie z Państwo naszej strony w mediach społecznościowych
(Facebook) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Państwa dane są przetwarzane

przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu
informowania o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz
produktów, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności
dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności
związanej z marką.

ODBIORY DANYCH

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy w
związku z naszą działalnością i świadczeniem Państwu usług oraz tym którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

