Polityka Ochrony Prywatności
§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem portalu Powszechna Informacja Medyczna www.medinfo.pl (zwanego dalej
serwisem) jest Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o. o sp. k. z siedzibą w Kielcach,
ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, REGON 260214923, NIP 6572776182, (zwana dalej
Centrum Medycznym ,,Zdrowie”).
2. Centrum Medyczne ,,Zdrowie” zachęca osoby korzystające z serwisu do zapoznania się z niniejszą
Polityką

Ochrony

Prywatności,

która

określa

sposób

gromadzenia,

wykorzystywania

i udostępniania informacji przez serwis.
3. Centrum Medyczne ,,Zdrowie” przykłada szczególną wagę i staranność do kwestii ochrony
prywatności osób korzystających z serwisu, stosując odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.
4. Osoby korzystające z serwisu mogą się skontaktować z Centrum Medycznym ,,Zdrowie” drogą:
1) listowną – pisząc na adres 25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 45,
2) elektroniczną – pisząc na adres biuro@medinfo.pl.
5. W Centrum Medycznym ,,Zdrowie” wyznaczono Inspektora Ochrony danych, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres iod@zdrowiekielce.com

§2
POZYSKIWANIE INFORMACJI

Centrum Medyczne ,,Zdrowie” pozyskuje informacje poprzez:
1) dobrowolne ich wprowadzanie do formularzy przez osoby korzystające z serwisu,
2) uwierzytelnianie dokonywane przez osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem portali
Facebook oraz Google,
3) dostęp do plików cookies zapisywanych na urządzeniach osób korzystających z serwisu,
4) gromadzenie logów serwera www.

§3
DANE OSOBOWE

1. Centrum Medyczne ,,Zdrowie” jest administratorem danych osobowych dotyczących osób
korzystających z serwisu.

2. Centrum Medyczne ,,Zdrowie” zapewnia, że dane osób korzystających z serwisu są:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą,
2) zbierane

w

konkretnych,

wyraźnych

i

prawnie

uzasadnionych

celach

i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane,
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych
3. Centrum Medyczne ,,Zdrowie” podejmuje wszelkie działania w celu zabezpieczenia danych osób
korzystających z serwisu, które polegają w szczególności na:
1) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych,
2) udostępnianiu danych osobom upoważnionym jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich obowiązków służbowych,
3) podejmowaniu współpracy jedynie z zaufanymi partnerami, którzy dają gwarancje
bezpiecznego przetwarzania powierzonych im danych,
4) regularnym testowaniu, mierzeniu i ocenianiu skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
4. Dane osób korzystających z serwisu są przetwarzane na podstawie:
1) umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy) – przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających,
2) zgody (w zakresie niezbędnym do skorzystania z wyszczególnionych usług w Regulaminie
świadczenia usług w serwisie lub Polityce Ochrony Prywatności) – do czasu odwołania zgody
i przedawnienia ewentualnych roszczeń,

3) prawnie uzasadnionych interesów Centrum Medycznego ,,Zdrowie”, które polegając m.in. na:
a) komunikacji z osobami korzystającymi z serwisu za pośrednictwem zamieszczonych
w nim formularzy (w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celu) – do czasu załatwienia
sprawy będącej przedmiotem zapytania,
b) ustaleniu, dochodzeniu i bronieniu się przed ewentualnymi roszczeniami (w zakresie
niezbędnym do realizacji ww. celu) – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. Dane osób korzystających z serwisu są przetwarzane w celach:
1) realizacji usług określonych w Regulaminie świadczenia usług w serwisie,
2) realizacji zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3) komunikacji z osobami korzystającymi z serwisu,
4) rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
5) marketingowych,
6) określonych w ust. 4 pkt 3.
6. Osobom korzystającym z serwisu przysługuje prawo:
1) żądania

dostępu

do

swoich

danych

osobowych,

ich

sprostowania,

usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
2) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, gdy taka zgoda była
wyrażona w związku z korzystaniem z usług wyszczególnionych w Regulaminie świadczenia
usług w serwisie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach gdy przetwarzanie następowało
na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Centrum Medycznego ,,Zdrowie”,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osób korzystających z serwisu mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym, które wykonują na rzecz Centrum Medycznego ,,Zdrowie”
określone usługi (np. podmiotom zapewniającym wsparcie w administrowaniu serwisem,
podmiotom obsługującym serwery, z których korzysta serwis),
2) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. prokuraturze, sądom,
policji),
3) podmiotom zewnętrznym w formie zanonimizowanych plików cookies w celach i zakresie
określonym w § 4.
8. Dane osób korzystających z serwisu nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Centrum Medyczne ,,Zdrowie” dokonuje profilowania na podstawie danych zawartych w plikach
cookies w szczególności w celach zapoznania się z preferencjami osób korzystających z serwisu.
Dzięki tej technologii Centrum Medyczne ,,Zdrowie” może zaprezentować osobom korzystającym

z serwisu reklamę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb. Działania te nie mają znaczącego
wpływu na prywatność użytkowników. Wykorzystanie danych, które zostały zebrane
za pośrednictwem tej technologii, następuje na podstawie uzasadnionego interesu
administratora i po wyrażeniu przez osoby korzystające z serwisu zgody na wykorzystanie plików
cookies. Zasady korzystania z plików cookies określa § 4.

§4
PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach osób korzystających
z serwisu.
3. Serwis nie ma dostępu do innych informacji zawartych na urządzeniach osób korzystających
z serwisu.
4. Pliki cookies nie zmieniają samoczynnie konfiguracji urządzeń osób korzystających z serwisu
oraz nie stanowią żadnego zagrożenia dla tych urządzeń.
5. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
1) administrowania serwisem,
2) poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji osób
korzystających z serwisu,
3) utrzymania sesji osób korzystających z serwisu,
4) statystycznych,
5) targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych
potrzeb).
6. W serwisie używane są dwa rodzaje plików cookies:
1) sesyjne – pozostające na urządzeniach osób korzystających z serwisu, aż do zakończenia sesji
w serwisie,
2) trwałe – pozostające na urządzeniach osób korzystających z serwisu do momentu ich
ręcznego usunięcia (zakończenie sesji w serwisie nie powoduje ich usunięcia z urządzeń osób
korzystających z serwisu).
7. Możliwość korzystania z serwisu nie jest uzależniona od zaakceptowania plików cookies.
Jednakże ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu.
8. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest dobrowolna. Zgoda może zostać w każdym
momencie wycofana. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte z pamięci przeglądarki
internetowej poprzez wyczyszczenie historii aktywności. Sposób wykorzystywania plików cookies

może być w każdym czasie zmieniony w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje w
tym zakresie powinny być dostępne w zakładce ,,Pomoc” każdej przeglądarki internetowej.
9. Odbiorcą informacji cookies jest Centrum Medyczne ,,Zdrowie”, Royal Ad, jego Zaufani Partnerzy
(Google Ireland Limited, Adform A/S, Gemius Polska sp. z o.o., SMART ADSERVER, iBillboard
Poland, Appnexus, Netsprint, Netscore, Cloud Technologies, Data Exchanger, Facebook) oraz
spółki zlecające Royla Ad realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające
tę kampanię. Dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych Royal Ad.

§5
LOGI SERWERA WWW

1. Serwis przechowuje zapytania kierowane do serwera, wynikające z ogólnych zasad połączeń
realizowanych w Internecie. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
2. Danymi, o których jest mowa w ust. 1, mogą być np. adres IP, czas połączenia, informacje
o przeglądarce internetowej osób korzystających z serwisu.
3. Dane, o których jest mowa w ust. 1, nie są kojarzone z osobami przeglądającymi serwis.

§6
PRZEPISY KOŃCOWE

1.

Niezależnie od środków zapewniających bezpieczeństwo informacji wdrożonych przez Centrum
Medyczne ,,Zdrowie”, osoby korzystające z serwisu są zobowiązane do zachowania poufności
w zakresie używanych przez nich identyfikatorów i haseł służących do zalogowania się
w serwisie.

2.

Polityki Ochrony Prywatności jest podawana bieżącej weryfikacji i aktualizacji.

