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Sprzeciw wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką stomatologiczną 

……………………………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego         

W związku z rozpoczęciem działań profilaktycznych w ramach opieki stomatologicznej 
realizowanej na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, 
Państwa Dziecko będzie objęte działaniami profilaktycznymi, czyli edukacją, badaniem 
stomatologicznym, oraz okresową fluoryzacją w celu zabezpieczenia szkliwa zębów.  Jeśli nie 
chcą Państwo, aby Dziecko miało realizowane działania profilaktyczne, należy wypełnić 
poniższy formularz sprzeciwu. Sprzeciw skutkuje nie podejmowaniem działań 
profilaktycznych wobec dziecka i można go złożyć drogą mailową na adres 
kids@cortendental.pl lub pocztą na adres ul. Radzymińska 250; 03-674 Warszawa.  

Jeżeli chcą Państwo, aby działania profilaktyczne były realizowane dla Państwa Dziecka, nie 
wymaga to uzupełnienia żadnego druku. 

FORMULARZ SPRZECIWU WZGLĘDEM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Wyrażam świadomy sprzeciw względem jakichkolwiek działań profilaktycznych  wobec 
mojego dziecka. Nie wyrażam zgody na objęcie mojego Dziecka edukacją, badaniem 
stomatologicznym, oraz okresową fluoryzacją w celu zabezpieczenia szkliwa zębów, 
realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 
(Dz.U z 2019 r. poz. 1078).  

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……… 
 imię i nazwisko dziecka, PESEL 

Ucznia/uczennicy klasy ……………. w szkole ………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                             nazwa szkoły  

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
                                                                                        adres szkoły 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka, przez 
Corten Dental Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19b; 02-677 Warszawa, w  związku  
z przeprowadzeniem opieki stomatologicznej.* 

Rozumiem, że wyrażenie sprzeciwu nie skutkuje brakiem możliwości korzystania z 
nieodpłatnego leczenia stomatologicznego. Jestem świadomy, że mogę  w pełnym zakresie 
korzystać ze świadczeń leczniczych nieodpłatnie, w dowolnym momencie w wybranym 
gabinecie stomatologicznym Corten Dental. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że 
mam prawo do wglądu i poprawienia przekazanych danych. 

…………………………………………………………..                                         ……..…………………………………………………… 
 podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                              data/miejsce  

*Uzupełnij dane, a wybrane zgody zaznacz znakiem „x”. 
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 oraz art. 14 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. 
Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Corten Dental Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19b , 02-677 
Warszawa, informuje, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Corten Dental Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-677 przy  
ul. Cybernetyki 19/B, tel.: 22 602 08 08  

2. Administrator powoływał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 
iod@cortendental.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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. 
U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w celu obsługi Pacjenta, realizacji wizyt  oraz świadczenia usług  medycznych   
w Centrach Medycznych Corten Dental. 

4. Administratora    danych   obowiązują szczególne   przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte   
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069) oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.). 

5. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, 
w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta. 
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora zawiera: imię, nazwisko, PESEL, nazwa szkoły, adres szkoły. 
8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań 

związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności w celu: 

a. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO; 
b. świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO 
c. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania 

jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
d. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
e. oferowania Klientom usług/produktów jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu 

bezpośredniego, w tym usług i produktów świadczonych przez podmioty współpracujące z Administratorem 
(partnerów). 

9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy 
będą niemożliwe. 

10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych 
w ust. 3, na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1876 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego 
naszych usług i produktów przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu. 

11. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc inne produkty lub usługi. 
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy 
informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych 
osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

12. Prawa osób, których dane dotyczą:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, 
b. prawo do sprostowania danych osobowych, 
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania, 
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć 

w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

13.  W oparciu o   dane osobowe Administrator będzie podejmował zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie ma miejsce wówczas, kiedy Administrator przetwarza dane 
osobowe w celu skierowania na Państwa adres e-mail oferty dostosowanej do Państwa potrzeb i preferencji. Ma to na celu 
ograniczenie ilości przesyłanych materiałów informacyjnych dotyczących oferty Administratora do tych, które w jak 
największym stopniu odpowiadają Państwa zainteresowaniom.            


