
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KURSIE 
VIESID CONTINUUM „ORTODONCJA WEDŁUG KONCEPCJI PROF. SADAO SATO - 

KLINICZNY KURS ORTOGNATOLOGICZNY" EDYCJA II 
 
 
Zgłaszający: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko / nazwa firmy / nr KRS dla spółek prawa handlowego  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres  
 
Zgłaszam do udziału w Kursie:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko Uczestnika, numer prawa do wykonywania zawodu   
 
Akceptuję Regulamin Kursu VieSID Continuum „ORTODONCJA WEDŁUG KONCEPCJI PROF. SADAO SATO 
- KLINICZNY KURS ORTOGNATOLOGICZNY", którego podpisany przeze mnie egzemplarz przesyłam w 
załączeniu i zobowiązuję się do zapłaty zaliczki w kwocie 3.000, - zł oraz należności za Kurs*) **): 
¨ w jednej racie (13.000 EUR – 5%) 
¨ w dwóch ratach (13.000 EUR) 
¨ w siedmiu równych ratach płatnych przed każdym modułem (13.000 EUR +5%) 
 
na rachunek bankowy Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda w Alior Bank S.A nr 
75 2490 0005 0000 4500 1463 9238 
 
W celu przesyłania powiadomień zgodnie z postanowieniami Regulaminu, podaję: 
 
adres e-mail: …………………………………………… 
 
nr telefonu komórkowego: ……………………………. 
 
Jednocześnie*): 
¨ oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych umieszczoną w Regulaminie  
¨ oświadczam, że jestem wyłącznie uprawniona/ny do dysponowania podanymi powyżej adresami e-
mail i numerami telefonów i w związku z tym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Kursie, w tym na przesyłanie wiadomości, 
informacji i materiałów szkoleniowych mailowo i telefonicznie.    
¨ wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podane w zgłoszeniu 
adres/-y e-mail i numery telefonów oraz na ich wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego 
przez Orident Stomatologia Agnieszka Szygenda oraz Orident Edukacja Agnieszka Szygenda Jakub 
Szygenda s.c. działających z siedzibą w Poznaniu, ul. Ługańska 5.  
 
¨  w razie ewentualnych sporów wynikających z umowy zawartej wskutek dokonanego Zgłoszenia 
wyrażam zgodę na ich rozstrzyganie przez właściwy Sąd w Poznaniu.  
 
¨ proszę o przesłanie faktury wg podanych powyżej danych Zgłaszającego z nr NIP: ……..………….. 
 
 
 
……………………………………..  ……………………………………………………… 

data       Podpis Zgłaszającego 
 
*) należy zaznaczyć kwadrat, którego postanowienia Zgłaszający akceptuje   
**) konieczne jest dokonanie wyboru jednego z wariantów  



Regulamin Kursu 
VIESID CONTINUUM „ORTODONCJA WEDŁUG KONCEPCJI PROF. SADAO SATO - 

KLINICZNY KURS ORTOGNATOLOGICZNY" EDYCJA II 
 
 

§1 Definicje 

1. Kurs – „Ortodoncja według koncepcji prof. Sadao Sato - kliniczny kurs ortognatologiczny" 
2. VieSID - Vienna School of Interdisciplinary Dentistry (Wiedeńska Szkoła Stomatologii 

Interdyscyplinarnej), pod której patronatem Kurs jest organizowany, 
3. Organizator Kursu – Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda z siedzibą w 

Poznaniu 61-311, ul. Ługańska 5,  
4. Orident Edukacja – Organizator Kursu 
5. Prawo autorskie – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
6. Uczestnik Kursu – lekarz stomatolog, który ukończył lub jest w trakcie Kursu VieSID Curriculum 
7. Zgłaszający – Uczestnik lub inny podmiot zgłaszający udział Uczestnika lub Uczestników w 

Kursie i finansujący Kurs 
 

§2 Zasady uczestnictwa w Kursie  
 

1. Kurs przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy 
praktycznej z zakresu ortognatologii – leczenia ortognatycznych wad zgryzu poprzez 
rekonstrukcje protetyczne oraz metody ortodontyczne zgodnie z programem VieSID opartym 
na koncepcji prof. Sadao Sato. 

2. Uczestnikiem Kursu może zostać każda osoba pracująca jako lekarz stomatolog, która zostanie 
zgłoszona przez Zgłaszającego do udziału w Kursie. 

3. Przesłanie Zgłoszenia udziału w Kursie oznacza akceptację postanowień niniejszego 
Regulaminu.   

4. Zgłaszający zgłasza chęć udziału w Kursie przesyłając Organizatorowi na adres e-mail: 
edukacja@orident.pl skan podpisanego przez siebie Zgłoszenia wraz z podpisanym 
Regulaminem, a następnie przesyła je pocztą na adres Organizatora wskazany w 
Regulaminie. 

5. Wzór Zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.  
6. Zgłoszenie jest ważne jedynie w przypadku wpłaty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zaliczki, 

o której mowa dalej w Regulaminie. 
7. Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Uczestników. Zgłaszający przyjmuje na siebie 

obowiązek uzyskania zgody Uczestników na warunki udziału w Kursie wskazane w Regulaminie 
oraz na udostępnienie danych Uczestnika Organizatorowi w zakresie i w celu, w jakim są one 
niezbędne do prawidłowego wykonania jego obowiązków wynikających z organizacji Kursu. 

8. Liczba Uczestników Kursu jest ograniczona. Organizator zapewnia przyjmowanie Uczestników 
wg kolejności zgłoszeń. O braku możliwości udziału w Kursie Organizator niezwłocznie 
powiadamia Zgłaszającego, zwracając mu uiszczone już przez niego wpłaty.   

9. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Kursie jest uregulowanie opłat za Kurs, 
zgodnie z przyjętymi zasadami płatności.  

10. Uczestnik Kursu, ze względu na zaawansowany poziom Kursu, powinien posiadać własny 
artykulator Reference SL z podstawowym osprzętem oraz oprogramowanie Gamma Dental 
Browser.  

11. Uczestnicy mają możliwość podczas Kursu prezentowania swoich przypadków, w celu 
otrzymania wyjaśnień lub wytycznych co do dalszego leczenia, z zastrzeżeniem, że ze względu 
na złożoność procesu leczenia oraz brak możliwości wpływu na rzeczywisty przebieg leczenia, 
Wykładowca nie bierze odpowiedzialności za wyniki terapii, a udzielone odpowiedzi będą miały 
charakter wyłącznie edukacyjny. 

12. Organizator oświadcza, że treści przekazywane w trakcie Kursu mają charakter wyłącznie 
edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub 
osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub 
umiejętności zdobytych w trakcie Kursu w tym w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 



13. Organizator nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje 
przygotowane przez inne osoby czy podmioty. 

14. Podczas Kursu, w ramach zajęć praktycznych, Uczestnicy będą mieli możliwość przyjmowania 
w siedzibie Organizatora swoich pacjentów na zasadach i w terminach ustalonych przez 
Organizatora Kursu. Strony zgodnie oświadczają, że Uczestnik Kursu ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za przebieg i prowadzenie terapii w siedzibie Organizatora Kursu.  

15. Kurs odbywa się w języku angielskim.  
16. Przebieg Kursu jest rejestrowany zdjęciami oraz zapisem audio – video. Uczestnicy Kursu 

wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
1 do Regulaminu. 

17. Zgłaszający zainteresowany uzyskaniem faktury zobowiązany jest do podania danych 
niezbędnych do jej wystawienia. 

18. Uczestnik Kursu, zainteresowany uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia ukończenia Kursu 
wystawianego przez Organizatora wspólnie z VieSID, a także zamierzający korzystać z 
kolejnych stopni kursu VieSID zobowiązany jest do podania niezbędnych do jego wystawienia 
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu praktyki i adresu e-mail (dla lekarzy 
dodatkowo numeru prawa do wykonywania zawodu) oraz wyraża zgodę, na przekazanie tych 
danych przez Organizatora do VieSID z siedzibą: Josef Brenner Straβe 10, 3400 
Klosterneuburg, Austria. 

19. Po zakończeniu każdego modułu Uczestnik wypełnia ankietę przygotowaną przez 
Organizatora. 

20. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o obowiązku zachowania poufności 
zgodnego z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu  

21. Wszelkie materiały wykorzystywane w trakcie Kursu, w tym prezentacje, podlegają ochronie na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym są chronione prawem 
autorskim. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. 
Uczestnik może korzystać z wyżej wskazanych materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego 
użytku osobistego. Rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez uprzedniej zgody 
Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest zabronione. 
 
 

§3 Obowiązki Organizatora Kursu 
 

1. Organizator zapewnia przebieg Kursu zgodny z Programem Kursu. 
2. Do zadań Organizatora należy zapewnienie prawidłowej organizacji Kursu, w tym miejsca 

odbywania zajęć i niezbędnych materiałów pomocniczych.  
3. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny Kursu, realizowany przez wykładowców z 

odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. 
4. Organizator wydaje Uczestnikom certyfikat ukończenia Kursu VieSID. 
5. Warunkiem uzyskania certyfikatu VieSID jest: 

• Ustna prezentacja minimum dwóch przypadków leczonych lub wyleczonych wg. koncepcji 
prof. Sato, 

• Zdanie pisemnego egzaminu końcowego w postaci testu. 
 

§4 Terminy modułów szkoleniowych  
 

1. Kurs odbywa się w ośmiu modułach szkoleniowych: 
 Moduł A          3 – 7 marca 2021 r. 
 Moduł B          21 – 23 maja 2021 r.   
 Moduł C         10 – 12 września 2021 r. 
 Moduł D          3 – 5 grudnia 2021 r. 
 Moduł E - H    daty modułów zostaną ustalone do końca czerwca 2021 r. 
 

2. Terminy poszczególnych modułów mogą ulec zmianie. W takim wypadku Organizator 
powiadomi Uczestników ogłaszając zmianę na stronie www.orident-edukacja.pl oraz wysyłając 
informację na adres / adresy e-mail wskazane w Zgłoszeniu. Organizator zobowiązany jest do 
poinformowania uczestników o nowym terminie danego modułu na minimum 30 dni przed jego 
przeprowadzeniem.  



3. Moduły szkoleniowe odbywać się będą w Orident Stomatologia w Poznaniu, przy ul. 
Ługańskiej 5.  

4. W przypadku konieczności zmiany miejsca odbywania modułu szkoleniowego Organizator 
powiadomi Uczestników najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia modułu w sposób 
podany powyżej w ust. 2. 

1. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności niezależnych od Organizatora, które 
uniemożliwiają lub utrudniają przeprowadzenie zajęć w ramach poszczególnych modułów 
szkoleniowych w formie stacjonarnej (w szczególności w przypadku pojawienia się ograniczeń, 
zakazów, nakazów lub wytycznych administracji rządowej, samorządowej, Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Sanepidu, związanych z epidemią, które uniemożliwiałyby lub utrudniały 
przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej), Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
formy poszczególnych modułów szkoleniowych z formy stacjonarnej na formę online, również 
po rozpoczęciu danego modułu szkoleniowego. Zmiana formy może dotyczyć również formy 
przeprowadzenia egzaminu końcowego w postaci testu. 

2. O zmianie formy zajęć Organizator powiadomi Uczestników niezwłocznie za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmiany formy zajęć ze stacjonarnej na online  
i wyraża na to zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku zmiany formy zajęć ze stacjonarnej na online, do tych zajęć zastosowanie znajdą 
również zasady organizacyjne dotyczące zajęć online określone w §5 niniejszego Regulaminu. 
Pozostałe warunki Kursu, w szczególności takie jak wymiar godzin, cena, nie ulegają zmianie. 

5. W przypadku nagłej konieczności odwołania terminu rozpoczęcia modułu szkoleniowego (np. 
choroba wykładowcy) uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni w sposób podany w ust. 
2 powyżej oraz SMS-em na podany w zgłoszeniu nr telefonu. 

6. Przesłanie informacji na podane w zgłoszeniu adresy i numery uważa się za prawidłowe 
poinformowanie Uczestnika. 

7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na którejkolwiek z modułów 
szkoleniowych, lub jej części, istnieje możliwość indywidulanego ustalenia z Organizatorem 
innego terminu, w którym będzie możliwe odpłatne powtórzenie i odbycie brakującego modułu 
szkoleniowego na zasadach określonych w §6 ust. 10 Regulaminu. 

 
§5 Szczegółowe warunki przeprowadzania zajęć w formie online 

1. Zajęcia online w ramach poszczególnych modułów szkoleniowych Kursu mogą odbywać się za 
pomocą narzędzia do komunikacji online wskazanego przez Organizatora. 

2. Uczestnicy samodzielnie odpowiadają za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym zakresie 
zapewniają sobie dostęp do: sprawnego komputera lub innego urządzenia umożliwiającego 
korzystanie z Internetu, odtwarzającego dźwięk i obraz, zaktualizowanego systemu i 
oprogramowania, sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, jeżeli forma danego modułu 
szkoleniowego tego wymaga. 

3. Organizator zleca w razie konieczności pobranie oprogramowania niezbędnego do 
przeprowadzenia zajęć online bezpośrednio ze stron producentów. Korzystanie z takiego 
oprogramowania może wymagać akceptacji regulaminu producenta lub zewnętrznego dostawcy 
usług. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z narzędzi do 
przeprowadzenia zajęć online z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora. 

5. Uczestnik ma zapewniony dostęp do zajęć online poprzez udostępniony przez Organizatora link 
lub dane dotyczące spotkania, umożliwiające dołączenie do zajęć online. Niektóre narzędzia 
umożliwiają dołączenie do spotkania również za pomocą numeru telefonu. Telefoniczna forma 
dołączania do spotkania może się wiązać z dodatkowymi kosztami za połączenie telefoniczne, 
w związku z czym Uczestnik robi to na własną odpowiedzialność, a Organizator nie zwraca 
kosztów połączenia telefonicznego. 

6. Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania linków i/lub danych do spotkania osobom 
trzecim, ani korzystania z linków i/lub danych do spotkania innych Uczestników. 

7. Uczestnik nie może wykorzystywać zajęć online do przekazywania niewłaściwych treści, reklam, 
ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z Kursem.  

8. Uczestnik nie ma prawa do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu lub 
treści zajęć online, rozpowszechniania i udostępniania ich, w tym w Internecie. 



9. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku przez narzędzie zewnętrzne 
do prowadzenia zajęć online zgodnie z polityką prywatności tego narzędzia. Jest to 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by inni Uczestnicy i wykładowcy mogli widzieć te 
dane. 

 
 
§6 Opłaty 
 

1. Cena Szkolenia obejmuje prawo do uczestnictwa we wszystkich modułach szkoleniowych 
Szkolenia (wykładach, seminariach, zajęciach praktycznych), materiały szkoleniowe, catering 
w czasie zajęć, prawo do udziału w pisemnym egzaminie końcowym oraz koszty wydania 
stosownego certyfikatu.   

2. Opłata za Szkolenie wynosi 13.000 EUR. 
3. Płatności dokonywane są w złotych polskich wg średniego kursu EUR w NBP z 40 dnia przed 

datą rozpoczęcia I modułu szkoleniowego.  
4. Zgłaszający, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, dokonuje wpłaty zaliczki w 

kwocie 3.000, - zł.  
5. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem akceptacji warunków udziału w Szkoleniu.  
6. Pozostała kwota opłaty (tj. po jej pomniejszeniu o wpłaconą kwotę zaliczki) zostanie wpłacona 

wg wyboru wskazanego w Zgłoszeniu: 
a) w całości w terminie 30 dni przed rozpoczęciem I modułu szkoleniowego Kursu  
b) w dwóch ratach, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 poniżej: 

- 50% w terminie 30 dni przed terminem rozpoczęcia modułu A Kursu  
- 50% w terminie 30 dni przed terminem rozpoczęcia modułu E Kursu 

c) w ośmiu równych ratach płatnych w terminie 30 dni przed rozpoczęciem każdego modułu 
szoleniowego. 

7. W przypadku wyboru płatności zgodnie z ust. 6 pp. a) cena Kursu jest niższa o 5 % i wynosi 
12.350 EUR. 

8. W przypadku wyboru płatności w ratach zgodnie z ust. 6 pp. c) całkowita cena Kursu jest 
wyższa o 5 % i wynosi 13.650 EUR 

9. O wysokości kwoty pozostającej do zapłaty oraz terminach płatności, zgodnie z wybranym w 
Zgłoszeniu wariantem Organizator Szkolenia zawiadomi Zgłaszającego nie później niż 35 dni 
przed rozpoczęciem pierwszego modułu szkoleniowego. 

10. W przypadku konieczności powtórzenia sesji szkoleniowej na zasadach określonych w § 4 ust. 
7, Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1.000, - zł za 
każdy dodatkowy dzień sesji szkoleniowej. Wpłata opłaty dodatkowej winna nastąpić najpóźniej 
na 3 dni robocze przed rozpoczęciem dodatkowego dnia szkoleniowego i stanowi warunek 
dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu. 

11. Wpłat należności za Szkolenie należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony w Alior 
Bank S.A.: Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda, Poznań, ul. Ługańska 
5 nr 75 2490 0005 0000 4500 1463 9238. 
 

 
§7 Rezygnacja z udziału w Szkoleniu 
 

1. Po wpłacie przez Zgłaszającego zaliczki Organizator blokuje miejsce na Kursie dla wskazanych 
w zgłoszeniu Uczestników. Brak wpłaty pozostałej kwoty należności za uczestnictwo w Kursie 
lub nieuczestniczenie w zajęciach organizowanych w ramach modułów szkoleniowych, nie 
oznaczają rezygnacji z Kursu i nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty należności, 
zgodnie z wybranym w zgłoszeniu harmonogramem płatności.   

2. Rezygnacja z Kursu po wpłacie zaliczki nie jest możliwa, chyba, że Organizator lub Zgłaszający 
wskaże inny podmiot, który wstąpi na zwolnione przez Zgłaszającego miejsce. 

3. W przypadkach losowych, uniemożliwiających udział Uczestnika w Kursie Organizator może 
podjąć indywidualną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty nieuregulowanych płatności.  

4. Kwoty wpłacone przez Zgłaszającego nie podlegają zwrotowi.   
 

 
 



§8 Przetwarzanie danych osobowych 
   

1. Administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników Kursu w związku udziałem w 
nim i jego przebiegiem jest Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda z 
siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 61-311, ul. Ługańska 5, (dalej jako: „Administrator”). Kontakt 
z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych odbywa się za pośrednictwem 
adresu: Poznań 61-311, ul. Ługańska 5, adresu e-mail edukacja@orident.pl 

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit c i lit. f  
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, dalej jako: ”RODO”), w celu: 1) wykonania zawartej umowy, 
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 3) realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora  w tym  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 4) 
prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; 5) przekazywania 
informacji o proponowanych zmianach umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy 
(firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi 
na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), 6) na podstawie odrębnej zgody w celu  
marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu 
klienta; marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz 
automatycznych systemów wywołujących 7) marketingu produktów lub usług podmiotów 
powiązanych i współpracujących  z Administratorem .  

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 1)  dane osobowe przetwarzane w 
celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora 
będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do: a)  obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, c) wypełnienia obowiązku prawnego 
Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 2)  dane 
osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora 
lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia 
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody 3)  dane osobowe 
przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.  

4. Każdy, kogo dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych 
osobowych, 2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub 
niekompletne 3) żądania usunięcia danych 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych 5)  
przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 
osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6) wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych 7)  wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na 
miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce 
domniemanego naruszenia RODO 8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 
9) uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do 
zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa 
wymienione w pkt 1) -6) i pkt 8) -9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, 
adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona 
danych osobowych”.  

5. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu 
Administratora) to partnerzy przetwarzający dane wyłączenie w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Kursu i w związku z jego przebiegiem w tym: laboratoria, przedstawiciele, 
firmy świadczące pomoc prawną, księgowo-kadrową,  przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, 
operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące 
korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące 
dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi 
techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów 
internetowych). 

6. Zgłaszający jest administratorem danych osobowych swoich pacjentów.  



7. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe pacjentów podane w trakcie 
Kursu i zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać odpowiednie zgody na ich podanie i 
wykorzystanie przez Organizatora wg wzoru stanowiącego Złącznik nr 2 do Regulaminu- w 
zakresie w jakim je udostępnia, co najmniej niezbędnym do przeprowadzenia przez 
Organizatora Kursu i komunikacji pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do podpisania z Organizatorem porozumienia w sprawie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych swoich pacjentów zgodnie ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu.   

 
 
§9 Reklamacje 
 

1. Zgłaszający mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, 
komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi.  

2. Reklamacje powinny być składane drogą e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. 

 
 
 
 
§10 Siła wyższa 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Kursu, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Organizatora takich, jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej oraz lokalnej, 
strajki, stan pandemii, stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego i inne przypadki działania siły 
wyższej. 
 
§11 Spory 
 
W razie sporów wynikających z zawartej pomiędzy Stronami umowy o przeprowadzenie Kursu Strony 
podejmą próbę ugodowego ich rozwiązania. W braku ugody Strony poddają je rozstrzygnięciu Sądowi 
właściwemu dla Organizatora.  
         
 
 
 

Akceptuję postanowienia Regulaminu: 
  
 
 
………………………………               …………………..…………………………………….… 

   data          podpis Zgłaszającego / Uczestnika 
 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

WZÓR 
 
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/a _________________________________________ (imię i nazwisko), 
wyrażam nieodwołalną zgodę na utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii oraz filmów, 
realizowanych w czasie Szkolenia VieSID Continuum „Ortodoncja według koncepcji prof. Sadao 
Sato - kliniczny kurs ortognatologiczny", organizowanego w okresie ……………………….. przez 
Agnieszka Szygenda, Jakub Szygenda Orident Edukacja s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ługańska 5. 

 
Zgoda obejmuje wielokrotne nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i obróbkę  

wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium w celach naukowych, dydaktycznych, 
informacyjnych i promocyjno – reklamowych firmy Agnieszka Szygenda, Jakub Szygenda Orident 
Edukacja s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ługańska 5 oraz Agnieszka Szygenda Orident Stomatologia z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Ługańska 5,  włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, 
publikacjach okazjonalnych, folderach, plakatach, publikacjach elektronicznych, stronach 
internetowych, wystawach, konkursach, etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i 
zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. 

 
 
 
 
       ______________________________ 
                     czytelny podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
WZÓR 

 
……………………………, dnia …………………….. 

 
ZGODA NA PRZEWTARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA UCZESTNIKA  

 
Imię i nazwisko  ……………………………………………………….. 
Adres zamieszkania  ……………………………………………………….. 
PESEL   ……………………………………………………….. 
 
 Ja, niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej, niniejszym 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Panią/Pana 
………………………………………………….. prowadzącą/prowadzącego praktykę lekarską w 
………………………  
 
w tym:  
☐  moich danych wrażliwych o stanie zdrowia i przebiegu leczenia stomatologicznego i 
ortodontycznego 
☐  mojego wizerunku, w tym wizerunku uzębienia utrwalonego w formie fotografii  

 
w następujących celach: 
 
☐  w celu konsultacji przez konsylium lekarskie  
☐  w celu przygotowywania i przeprowadzania wykładów szkoleniowych; 
☐  w celu przygotowywania i publikowania artykułów i publikacji naukowych 
☐  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez profilowanie w ramach 
przygotowania i przeprowadzania wykładów szkoleniowych oraz przygotowania i publikowania 
publikacji naukowych.  
  
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, jest Pan/Pani 
……………………………………………………………………… prowadząca/ prowadzący 
praktykę lekarską ……………………………………………………………………. z siedzibą w 
…………………… …………………….. 
…………………………………………………………………………………; 

2) moje dane osobowe, w tym dane wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie  
w celach wskazanych w treści udzielonych przeze mnie zgód; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym lekarzom współpracującym z 
Pracodawcą wyłącznie w celach określonych w treści zgód; 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony  
z punktu widzenia celów ich zgromadzenia, do czasu odwołania udzielonej zgody; 

5) podanie danych jest dobrowolne; 
6) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji, 

uzupełniania, poprawienia a także zażądania zaprzestania ich przetwarzania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych 
osobowych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia drogą 
e-mailową na adres ………………………………………….; 

8) moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
 
Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 
----------------------------------- 

podpis  



ZAŁĄCZNIK NR 3 
UMOWA 

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

(DO UMOWY NA PRZEPORWADZENIE SZKOLENIA VIESID CONTINUUM „ORTODONCJA 
WEDŁUG KONCEPCJI PROF. SADAO SATO - KLINICZNY KURS 

ORTOGNATOLOGICZNY" 
 
 
 
zawarta w dniu …………………………….. w Poznaniu pomiędzy: 
 

 
 
Prowadzącym gabinet  
 
 
zwaną dalej „Administratorem”  
 
a 
 
firmą Orident Edukacja Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Ługańska 5, 61-311 Poznań, REGON: 363527499, NIP: 7822603900 
 
reprezentowaną przez:  
Jakuba Szygendę 
 
zwanym dalej „Przetwarzającym”, 
 
Administrator i Przetwarzający dalej również zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 
§ 1 DEFINICJE  

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej 
wymienionych pojęć: 

 
1) Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679,  

tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej; 

2) Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych 
na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) 
Rozporządzenia 2016/679 – wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy; 

3) Umowa – niniejsza umowa; 



4) Umowa Główna – umowa na szkolenie VIESID CONTINUUM „ORTODONCJA WEDŁUG KONCEPCJI 
PROF. SADAO SATO - KLINICZNY KURS ORTOGNATOLOGICZNY" 

5) Rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), 
zwanej dalej jako: „RODO”  

6) Obowiązujące przepisy prawa: obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawa 
z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024) dalej jako: „Rozporządzenie” 

 
§ 2 OŚWIADCZENIA STRON 
Strony oświadczają, co następuje: 

1) Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa 
w art. 28 Rozporządzenia 2016/679 w związku z zawarciem Umowy Głównej, 

2) Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 
Rozporządzenia 2016/679, tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele 
i sposoby przetwarzania Danych Osobowych. 

3) Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą 
i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie Umowy, w tym 
zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 2016/679. 

4) Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) 
Rozporządzenia 2016/679 w ramach Umowy, co oznacza, że będzie przetwarzał Dane 
Osobowe w imieniu Administratora. 

 

§ 3 PRZEDMIOT, CZAS TRWANIA I CEL PRZETWARZANIA 
1. Administrator i Przetwarzający zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

zwaną dalej “Umową”, na mocy której Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie 
danych osobowych swoich pacjentów, w następującym zakresie:  
- imię i nazwisko  
- stan zdrowia 
- przebieg leczenia 
- dokumentacja diagnostyczna  
- dokumentacja zdjęciowa w tym radiologiczna 
- modele uzębienia 

2. Powierzenie Danych osobowych Przetwarzającemu następuje w celu wykonania Umowy Głównej 
i będzie następowało przede wszystkim w zakresie:  
- kopiowania, 
- katalogowania 
- analizy przez konsylium lekarskie 
- omawiania w trakcie przebiegu szkolenia przebiegu leczenia i konsultacji 
- usuwania 



 
3. Zakres powierzenia może zostać rozszerzony lub ograniczony przez Administratora za zgodą 

Przetwarzającego. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez 
Administratora do Przetwarzającego w wersji elektronicznej nowego zakresu danych osobowych 
określonych w ustępie 1 i 2 powyżej (na adres e-mail edukacja@orident.pl).  

4. Przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 
określonym w Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w 
Umowie Głównej.  

5. Przetwarzający przetwarza Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub 
unijne, przy czym za udokumentowane polecenie przetwarzania w sposób stały i ciągły, wydane 
przez Administratora uważa się niniejszą Umowę. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania 
Danych osobowych przez Przetwarzającego wynika z przepisów prawa, informuje on 
Administratora drogą elektroniczną - przed rozpoczęciem przetwarzania - o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny; 

6. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający jest zobowiązany przestrzegać zasad 
wskazanych w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w 
Rozporządzeniu 2016/679. 

 
§ 4 ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

1. Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający jest zobowiązany 
podjąć środki zabezpieczające Dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO,  
a w szczególności: 
b) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst 

i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
Danych Osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 
Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków. 

c) umożliwiać Administratorowi, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych 
środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby 
przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki w 
porozumieniu z administratorem,  

d) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która 
ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je zgodnie z poleceniem Administratora, 
w tym według jego wskazówek i instrukcji, w celach i zakresie przewidzianym w Umowie, 

e) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych 
przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej, 

f) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 i udostępniać 
go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z 
obowiązku prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania na 
podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2016/679. 

2. Przetwarzający zapewnia, aby osoby upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych 
zachowały je w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po 
realizacji Umowy. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, 



które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów 
ich zabezpieczenia. Przetwarzający w ewidencji osób upoważnionych, o której mowa w § 4 ust. 
1.e) Umowy, odnotowuje czy osoba upoważniona podpisała stosowne zobowiązanie do 
zachowania tajemnicy.  

 
§ 5 DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO 

1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679; w szczególności, Przetwarzający 
zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia 
dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przypadków 
naruszenia ochrony Danych Osobowych. Przetwarzający ma obowiązek: 
a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony Danych 

Osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony 
danych osobowych. Jeżeli przekazanie informacji Administratorowi w terminie wskazanym 
powyżej nie jest możliwe, informacji powinno towarzyszyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. 

b) przygotowania w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony 
Danych Osobowych informacji wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do 
organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679. Jeżeli 
przygotowanie informacji Administratorowi w terminie wskazanym powyżej nie jest możliwe, 
informacji powinno towarzyszyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. 

c) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych,  

d) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych i 
przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia 
stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych, 

e) podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, 
o których mowa w art. 34 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 w ciągu 24 godzin od wykrycia 
zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony Danych Osobowych, 

f) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu i 
podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Administratorem, 

g) stosowania procedury postępowania w sytuacjach naruszenia, o ile zostanie przekazana 
Przetwarzającemu, 

2. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, 
których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 
Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się: 
a) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą żądania prawa dostępu, o którym 

mowa w art. 15 Rozporządzenia 2016/679, do przygotowania informacji dla Administratora 
umożliwiającego przedstawienia osobie, której dane dotyczą przez Administratora 
informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, 

b) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprostowania danych, o 
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 2016/679, do odnotowania żądania osoby, której 
dane dotyczą poprzez aktualizację danych, 

c) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do bycia zapomnianym, o 
którym mowa w art. 17 Rozporządzenia 2016/679 do przekazania tego żądania 
administratorowi, 



d) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 Rozporządzenia 2016/679, do przekazania tego żądania 
Administratorowi, 

e) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do przenoszenia danych, o 
którym mowa w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, do wyeksportowania do Administratora 
wszystkich danych osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych elektronicznie, 

f) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprzeciwu, o którym mowa 
w art. 21 Rozporządzenia 2016/679, do przekazania informacji Administratorowi. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, 
wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych 
Osobowych, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie 
stosowania Rozporządzenia 2016/679. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora (poprzez 
wysłanie wiadomości na adres e-mail: 
……………………………………………………………………………) o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania 
powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, 
skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących 
Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności 
prowadzonych przez organ nadzorczy.  
 
§ 6 PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA 

1. Przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (Subprocesora). 
2. Administrator dopuszcza możliwość dalszego podpowierzenia przetwarzania powierzonych 

Danych Osobowych podwykonawcom Przetwarzającego. Jeżeli Przetwarzający zamierza 
podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych swoim podwykonawcom, innym niż określeni 
w ust 2 powyżej, to musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia 
oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, 
a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych i czasie trwania podpowierzenia. O ile 
Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.  

3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, podpowierzenie 
przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca 
(subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy 
nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie podpisana w tej same formie co Umowa. 

4. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia 
bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). Przetwarzający poinformuje 
Administratora w przypadku rozwiązania umowy podpowierzenia w terminie 3 dni. 

5. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono 
przetwarzanie danych stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych 
co Przetwarzający.  

6. Jeżeli podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie Danych 
Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych, pełna 
odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych subprocesorów 
spoczywa na Przetwarzającym. 

 
§ 7 AUDYT PRZETWARZAJĄCEGO 



1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych 
Osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy przez 
Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących 
powierzonych Danych Osobowych, w tym informacji o lokalizacji przetwarzania Danych 
Osobowych przez Przetwarzającego. Z tym jednak zastrzeżeniem, że termin na udzielenie 
żądanych informacji przez Przetwarzającego nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
otrzymania żądania od Administratora.  

2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w 
zakresie zgodności operacji przetwarzania z obowiązującymi przepisami prawa i z Umową. 
Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane 
przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora jeden raz w roku 

3. Administrator ma obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym audycie na 30 
dni przed rozpoczęciem audytu. 

4. Audyt przeprowadzany jest przez upoważnionego pracownika Administratora lub audytora 
upoważnionego przez Administratora. Upoważniony pracownik Administratora lub audytor ma 
prawo do:  
a) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni lub pośredni 

związek z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie Umowy, 

b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub 
teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, 

c) uzyskania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego warunków spełniania przez Przetwarzającego wymogów określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. 

5. Po zakończeniu audytu pracownik upoważniony do audytu przez Administratora lub podmiot 
trzeci upoważniony do audytu przez Administratora przedstawia Przetwarzającemu wyniki 
audytu. 

6. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem 
Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub 
innych przepisów o ochronie danych osobowych. 

7. Koszty audytu pokrywa Administrator  
 
§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w 
wyniku niezgodnego z Umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych. 
Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy 
(subprocesora) lub osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania Danych 
Osobowych jak za własne działania i zaniechania. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego Umowy, 
Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach przewidzianych w 
RODO. 

3. Administrator ponosi wobec Przetwarzającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za 
należyte wykonanie umowy 

4. Administrator ponosi odpowiedzialność przede wszystkim w zakresie prawidłowego zebrania, 
zabezpieczenia i przekazania Przetwarzającemu danych osobowych jego pacjentów, w 
szczególności poprzez odebranie od nich zgód na przetwarzanie danych osobowych.  



5. W każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, wynikłych z przyczyn leżących 
po stronie Administratora, Administrator zobowiązany jest wobec Przetwarzającego do pokrycia 
pełnej szkody poniesionej z tego tytułu przez Przetwarzającego, w tym w szczególności 
ewentualnych kar, odszkodowań, kosztów związanych z obroną lub dochodzeniem praw 
Przetwarzającego.         

 
§ 9 ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

1. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, jak też Umowy Głównej Przetwarzający 
zobowiązany jest zaprzestać przetwarzania Danych Osobowych i usunąć ze swoich zbiorów i 
systemów informatycznych wszelkie Dane Osobowe i ich istniejące kopie nie później niż w ciągu 
30 dni od zakończenia świadczenia usług, o których mowa w Umowie Głównej, chyba że 
Przetwarzający jest uprawniony do przechowywania  Danych Osobowych w celu ochronny 
swoich prawnie uzasadnionych interesów, lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Przetwarzającym. 

2. Usunięcie lub zniszczenie danych należy udokumentować pisemnym oświadczeniem, lub   
protokołem zniszczenia podpisanym przez osoby uprawnione przez Powierzającego. 
Powierzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi oświadczenia / protokołu o 
którym mowa powyżej w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Administratora. 

3. Rozwiązanie Umowy Głównej w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron skutkuje 
wygaśnięciem Umowy.  

4. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku, gdy: 

a) organ nadzorczy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania Danych 
Osobowych w stosunku do Danych Osobowych powierzonych przez Administratora, 

b)  Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 7 Umowy stwierdzi, 
że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania Danych Osobowych w stosunku 
do danych powierzonych przez Administratora i bezskutecznie upłynął 30 dniowy termin na 
usunięcie naruszeń, 

c) Przetwarzający wykorzystywał Dane Osobowe niezgodnie z Umową lub z przepisami 
prawa, niewłaściwie przetwarzał powierzone Dane Osobowe pomimo uprzedniego 
wezwania do zmiany sposobu ich przetwarzania, lub powierzył przetwarzanie Danych 
Osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora. 

 

§ 10 POUFNOŚĆ 

1. Strony mają obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i 
przetwarzania, rozumianych jako: dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych 
osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679); informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji); informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla 
interesów Stron, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i dokumenty 
lub inne informacje bez względu na formę ich utrwalenia, dotyczące Strony lub jej klientów, 
kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, 
wynagrodzeń pracowników, które druga Strona otrzymała w okresie obowiązywania Umowy, 
lub o których dowiedziała się, czy też do których miała dostęp lub będzie w ich posiadaniu, w 
związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane. 

2. Strony w szczególności zapewniają, że: wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione 
przez drugą Stronę informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób 



zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy; uzyskane 
informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, 
udostępnione lub ujawnione. 

3. Strony zobowiązują się nie kopiować, ani w inny sposób nie powielać dostarczonych przez 
drugą Stronę informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to 
konieczne w celu, dla jakiego zostały przekazane lub w innym celu ściśle związanym z 
przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub 
reprodukcje informacji poufnych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z 
nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością Strony dostarczającej informacje poufne i 
zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jej żądanie. 

4. Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom Strony, która 
otrzymała informacje poufne, osobom zatrudnionym przez tę Stronę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, podwykonawcom tej Strony, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków, 
bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w wykonanie Umowy, i którzy zostaną 
wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach 
do zachowania ich w tajemnicy wynikających z Umowy oraz zobowiążą się do przestrzegania 
zasad ochrony informacji poufnych, w tym procedur bezpieczeństwa wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa i Umowy głównej.  

5. Strony będą zwolnione z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, 
gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa, bądź też prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub 
organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Strona jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę. W takim przypadku Strona zobowiązana do ujawnienia 
informacji poufnych będzie obowiązana do ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, 
jaka jest wymagana przez prawo; 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy i trwa przez okres 
10 lat od dnia wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Głównej, niezależnie od 
przyczyny. 

 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), oraz przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

4. Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Przetwarzającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
 

W imieniu Administratora     W imieniu Przetwarzającego 

______________________     ______________________ 

 
 
 

 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

OŚWIADCZENIE  
O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI  

 
 

 
Uczestnik: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko / nazwa firmy / nr KRS dla spółek prawa handlowego  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres  
 

W związku z udziałem w szkoleniu VieSID Continuum „Ortodoncja według koncepcji profesora Sadao 
Sato”, organizowanym przez Orident Edukacja s.c. z siedzibą w Poznaniu 61-311, ul. Ługańska 5, 
niniejszym oświadcza, iż:   

 
1. Wszystkie informacje, wiadomości i materiały pozyskane w trakcie trwania szkolenia, 

udostępnione przez Organizatora, lub innych Uczestników Szkolenia dotyczące pacjentów 
Organizatora lub Uczestników Szkolenia stanowią dane objęte tajemnicą lekarską w rozumieniu 
przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) (zwane 
dalej: Danymi).  

2. Dane określone w pkt 1 powyżej podlegają ochronie zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r, poz.100) i 
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 w związku z czym ich przetwarzanie, bez uzyskania zgód 
wymaganych prawem jest zabronione  

3.  Z uwagi na powyższe zobowiązuję się nie zapisywać, nie fotografować, nie nagrywać lub w 
żaden inny sposób nie utrwalać przebiegu szkolenia, lub jego fragmentów bez wyraźnej 
pisemnej zgody Organizatora Szkolenia, Uczestnika udostępniającego Dane i pacjenta, którego 
Dane dotyczą.  

 
 
 

………………………………………..…. 
/ data, miejscowość i wyraźny podpis/  

 
 


