
 

Wersja 2.0 
Data aktualizacji: 22.11.2019r. 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych 

przepisami prawa. 
 

2. UKS PUM Sp. z o.o. ułatwia Osobom, których dane osobowe przetwarza realizację przysługujących praw na mocy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119                       
z 04.05.2016)* 

3. UKS PUM Sp. z o.o. może wprowadzić ograniczenia w realizacji praw osób, których dane przetwarza i uznać 

wnioski za bezzasadne, szczególnie powołując się na przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy                     
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może 
wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych). 

4. Wszelką komunikację w zakresie realizacji praw UKS PUM Sp. z o.o.  podejmuje po ustaleniu tożsamości osoby, 
której dane dotyczą. 

5. Komunikacja w zakresie realizacji praw jest wolna od opłat. 

6. W przypadku żądań podejmowanych ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych,  UKS PUM Sp. z o.o.                        
w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, może pobrać dodatkową opłatę lub odmówić podjęcia 
działań (przy ustaleniu wysokości opłaty uwzględnia się administracyjne koszty udzielenia informacji). 

7. Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania, które uzasadniają pobranie opłaty bądź odmowę 

podjęcia działań uznaje się w szczególności skierowane do UKS PUM Sp. z o.o.: 
1) żądania o informacje częściej niż raz na 3 miesiące, jeżeli zakres danych przetwarzanych przez Szpital bądź 

inne okoliczności związane z przetwarzaniem nie ulegały zmianie od czasu złożenia poprzedniego żądania; 
2) żądania o informacje dzielone sztucznie na kilka lub kilkanaście żądań; 

3) żądania szczególnego, niestandardowego formatu odpowiedzi; 
4) żądania udzielenia odpowiedzi w języku innym niż polski. 

8. Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania osoby, które uzasadniają odmowę ich zrealizowania uznaje 
się w szczególności żądanie informacji, których przekazanie spowodowałyby nieuprawnione ujawnienie tajemnicy 
przedsiębiorstwa, tajemnicy prawnie chronionej lub danych osobowych innych podmiotów danych. 

9. UKS PUM Sp. z o.o. każdorazowo uzasadni i poda do wiadomości osoby zgłaszającej żądanie przyczyny pobrania 
dodatkowej opłaty lub odmowy podjęcia działań poprzez wskazanie, dlaczego w jego ocenie żądania są 
ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. 

10. UKS PUM Sp. z o.o. – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli osobie, której dane 
dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem złożonym na podstawie art. 15–22 RODO. 

11. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin może być przedłużony o kolejne dwa 
miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o 
przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. 

12. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także 
są przekazywane elektronicznie, chyba, że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy. 

13. Jeżeli UKS PUM Sp. z o.o. nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to 
niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje osobę, której dane dotyczą, 

o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, skorzystania ze 
środków ochrony prawnej przed sądem. 

14. UKS PUM Sp. z o.o. udziela informacji na piśmie. 

ZASADY REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH  

osób, których dane dotyczą na mocy art. 15-22 RODO*  
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15. Żądania w zakresie realizacji praw na mocy art. 15-21 RODO można składać  do sekretariatu UKS PUM                       
Sp. z o.o. lub kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Informacje teleadresowe: 

Inspektor Ochrony Danych 

Aleja Powstańców Wielkopolskich 72; budynek 18 

70-111 Szczecin, lub e-mail: iod@ukspum.pl  

 
Z wyrazami szacunku 

Prezes  

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej  PUM Sp. z o.o. 
Dr n. med. Maciej Górski 
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