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DC Smile Designers Joanna Dziok i Marta Czaplińska – Lekarze Dentyści sp. p., wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących ochrony danych osobowych, w tym 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 (dalej jako RODO), przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Jeśli współpracujecie Państwo w nami na postawie umowy zlecenia/umowy współpracy, administratorem danych osobowych jest spółka DC Smile 
Designers Joanna Dziok i Marta Czaplińska – Lekarze Dentyści sp. p. z siedzibą we Wrocławiu (54-203), ul. Legnicka 55/UA5, która jest podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą, nr księgi rejestrowej 000000214033, REGON 384176626, NIP 8943144633 (dalej: PWDL, ADO, DC Smile 
Designers). 

2. Jak można skontaktować się z administratorem danych osobowych? 

1) drogą pocztową lub osobiście: ul. Legnicka 55/UA5, 54-203 Wrocław; 
2) telefonicznie: 506 077 700; 
3) mailowo: biuro@dcsmiledesigners.pl. 

3. Inspektor Ochrony Danych: 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Przemysława Smętek, z którym mogą się Państwo skontaktować: 
1) drogą pocztową lub osobiście: ul. Legnicka 55/UA5, 54-203 Wrocław; 
2) telefonicznie: 501 427 472; 
3) mailowo: rodo@aprm.pl. 

4. Kiedy oraz jakie dane osobowe zbiera i przetwarza DC Smile Designers? 

DC Smile Designers zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 
1) prowadzeniem procesu rekrutacji; 
2) zawarciem i wykonaniem umowy zlecenia, umowy współpracy; 
3) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza DC Smile Designers? 

DC Smile Designers zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane. W zależności od 
celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, możemy zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 
1) dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia; 
2) dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail. 
3) dane dotyczące rachunku bankowego; 
4) inne dane niezbędne do wykonania umowy. 

6. Skąd DC Smile Designers ma Państwa dane? 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa. 

7. Czy podanie przez Państwa swoich danych jest konieczne? 

W przypadku umowy zlecenia lub umowy współpracy: podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania 
danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

8. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej DC Smile Designers przetwarza dane osobowe oraz jak długo są przechowywane?  

cel przetwarzania danych podstawa prawna przetwarzania danych okres przetwarzana danych osobowych 

zawarcie i wykonywanie umowy zlecenia / 
umowy współpracy 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO okres przedawnienia roszczeń wynikający  
z przepisów prawa, tj., co do zasady, przez 3 
lata od zakończenia współpracy 

wykonanie obowiązków wynikających  
z prawa, w szczególności: rozliczanie 
wszelkich należności, wykonywanie 
obowiązków względem ZUS i urzędów 
skarbowych, wypełnienie obowiązku 
prawnego wynikającego z przepisów 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO okres przedawnienia roszczeń wynikający  
z przepisów prawa, tj., co do zasady, przez 5 
lat od daty, w której roszczenia z tytułu 
składek ZUS i podatku stały się wymagalne 

ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona 
przed roszczeniami z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, co stanowi 
prawnie uzasadniony interes 
przetwarzania danych  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO okres przedawnienia roszczeń wynikający  
z przepisów prawa 

prowadzenie dokumentacji księgowej  
i podatkowej 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku przepisami ustawy  
o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi 

okres przechowywania dokumentacji 
księgowej i podatkowej wynikający  
z przepisów prawa, tj., co do zasady, przez 5 
lat od początku roku następującego po roku 
obrotowym, którego dane dotyczą 

zapewnienie bezpieczeństwa osób  
i mienia przy wykorzystywaniu 
monitoringu wizyjnego, rejestrującego 
wizerunek w siedzibie DC Smile Designers 
sp. p., co stanowi prawnie uzasadniony 
interes przetwarzania danych przez ADO 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 14 dni, a jeśli będzie to niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
– do czasu ostatecznego zaspokojenia 
dochodzonych roszczeń lub upływu terminu 
ich przedawnienia 

wykorzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunku w celach marketingowych na 
podstawie udzielonej przez Państwa 
zgody 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie  
i wykorzystanie wizerunku 

okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak 
nie dłużej niż do czasu wycofania przez 
Państwa zgody 

Po upływie powyższych terminów, Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
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9. Komu DC Smile Designers może przekazać Państwa dane osobowe? 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie nasi pracownicy i współpracownicy upoważnieni i dopuszczeni do przetwarzania 
Państwa danych osobowych na polecenie ADO; podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług 
technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego; dostawcy usług prawnych  
i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez DC Smile Designers działalnością gospodarczą i obrony przed 
roszczeniami; inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 
Administrator może przekazywać (poza powierzeniem) niezbędne dane identyfikacyjne i kontaktowe tj. imię, nazwisko, telefon oraz e-mail swoim 
partnerom biznesowym do celu współpracy. 
Udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu wszelkich zasad 
związanych z bezpieczeństwem danych oraz poszanowaniem Państwa prawa do prywatności. 

10. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

DC Smile Designers nie dokonuje transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli kiedykolwiek Państwa dane osobowe miałyby zostać 
przekazane poza EOG, wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie będzie przeprowadzane zgodnie  
z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, możemy przykładowo skorzystać  
z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą, standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub 
zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych 
osobowych. Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG kontaktując się z naszym IOD  
w sposób wskazany w pkt. 3. 

11. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez DC Smile Designers? 

Zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie 
Państwo skorzystać także z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego 
administratora danych. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych 
sprzed wycofania zgody. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt w sposób wskazany w pkt. 2. lub pkt. 3. 
Informujemy także, że jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych., którym w Polsce od dnia 25 maja 2018 
roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

12. Oświadczenie DC Smile Designers 

DC Smile Designers zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO i przepisami branżowymi oraz że środki te są poddawane 
cyklicznym przeglądom i są uaktualniane w razie potrzeby.  
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 2 listopada 2021 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie 
informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć 
Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem naszej strony www i w naszej siedzibie. 

 
 


