Polityka prywatności i plików cookies

I. Cele Polityki prywatności
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies oraz zasady przetwarzania i
ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu
medicalprogress.pl zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, którego
administratorem jest Robert Weber, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Medical Progress Robert Weber z siedzibą pod adresem: aleja Kasztanowa 3a-5,
53-125
Wrocław,
wpisany
do
CEIDG,
NIP:9730369521,
zwany
dalej
„Administratorem”.
2. Głównym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony
prywatności zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach
prawa, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2135 z późn. zm.) oraz
w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U. z 2014 r., poz.
243 z późn. zm.).
3. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom
bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu
na treści zawarte na stronach zewnętrznych, na prowadzoną przez ich
administratorów politykę prywatności, ani na stosowane w trakcie ich przeglądania
pliki cookies. Zalecane jest, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez
inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi
polityki prywatności oraz plików cookies obowiązującymi na tych stronach.
II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z
korzystaniem z Serwisu jest Robert Weber, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Medical Progress Robert Weber z siedzibą pod adresem: aleja Kasztanowa 3a-5,
53-125 Wrocław, wpisany do CEIDG, NIP:9730369521
III.

Zasady zbierania i gromadzenia danych osobowych i informacji oraz sposób ich
wykorzystywania
1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie
zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich
adresy IP.
2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika
jego danych osobowych.
3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać podania przez
Użytkownika określonych danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez
Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych
funkcjonalności Serwisu.
4. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia
na usługę Newsletter. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez

Użytkownika następujących danych osobowych: adres poczty elektronicznej (adres email), imię Użytkownika.
5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są
wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez
Użytkownika Serwisu.
6. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą
elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w
inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymanie, uzyskany adres poczty elektronicznej
(adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej jest wykorzystywany w celu
wysyłania Użytkownikom Newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania
newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.
7. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem,
stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników
w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje te nie są w żaden sposób
łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane
do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie
zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik w celu
uzyskania informacji o zakresie udostępnianych danych lub w celu dokonania zmiany
zakresu udostępnianych danych powinien zapoznać się z ustawieniami swojej
przeglądarki.
8. Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać
zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w
tym adresu IP Użytkownika Serwisu.
IV. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika,
którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Korzystanie z
niektórych funkcjonalności Serwisu może wiązać się z podaniem przez Użytkownika
jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych
osobowych może ograniczyć Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności
Serwisu. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzania jego danych
osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenia wskazanego pola podczas
procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych
funkcjonalności Serwisu.
3. Administrator nie udostępnia zgormadzonych danych osobom trzecim, chyba że po
uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeżeli
obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
4. Administrator, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach
Serwisu innemu pomiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie.
5. Administrator oświadcza, że Serwis jest zabezpieczony w odpowiednie środki
bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników
przetwarzanych przez Administratora przed ich modyfikacją, zniszczeniem,
nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, pozyskiwaniem oraz ich utratą, a także

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy
przetwarzaniu danych osobowych. Administrator zapewnia bezpieczeństwo transmisji
danych przekazywanych w ramach Serwisu poprzez stosowanie protokołu SSL
(SecureSocketLayer).
V. Uprawnienia Użytkowników
1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania, a także uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane
jego dane osobowe oraz informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych
osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem na następujący
adres:
Medical
Progress
Robert
Weber,
aleja
Kasztanowa
3a-5,
53-125 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
biuro@medicalprogress.pl
2. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
VI. Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies stanowiące małe pliki tekstowonumeryczne,
zapisywane
przez
system
teleinformatyczny
w
systemie
teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, tablecie, telefonie, smartfonie lub
innym Urządzeniu Użytkownika) podczas przeglądania Serwisu, które pozwalają
na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia
z Serwisem z Urządzenia, na którym zostały zapisane.
2. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania
z Serwisu oraz dostosowanie Serwisu indywidualnie do potrzeb i oczekiwań
Użytkownika.
3. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
Google analitics używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach
statystycznych.
Nazwa
Cookies

Termin wygaśnięcia Cookies

Cel zastosowania Cookies

Ten zewnętrzny plik cookies Google Analytics służy do
rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia
informacji
_ga

2 lata

na

temat

odwiedzin

na

stronie.

Te

informacje pomagają nam ulepszyć naszą stronę
internetową oraz poprawić komfort jej użytkowania.
Plik cookies _ga nie pozwala na identyfikację osobową
użytkownika.

Ten zewnętrzny plik cookies Google Analytics służy do
rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia
informacji
_gat

10 minut

na

temat

odwiedzin

na

stronie.

Te

informacje pomagają nam ulepszyć naszą stronę
internetową oraz poprawić komfort jej użytkowania.
Plik cookies _ga nie pozwala na identyfikację osobową
użytkownika.

4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może być
wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w
tym przeglądarki internetowej, wykorzystywanego przez Użytkownika do przeglądania
zawartości Serwisu.
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne w Serwisie.
VII.

Kontakt
1. Wszelkie pytania i uwagi związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies mogą być kierowane
na adres: biuro@medicalprogress.pl oraz listownie: Medical Progress Robert Weber,
aleja Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław.

