Polityka prywatności
I. DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu 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), jest Medicadent Stomatologia S.C. z siedzibą w
Poznaniu przy ul. M. Drzymały 26a/6 NIP 7811952554.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu świadczenia usług.
3. Posiada Pani/Pan prawo do:
•

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

Przenoszenia danych,

•

Wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•

Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie
wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do
kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w
szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator
administratorowi danych.
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
8. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub

nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
II. PLIKI COOKIES
•

Administrator używa plików cookies, aby zapewnić Użytkownikom większą efektywność Serwisu oraz
bezpieczeństwo.

•

Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają
Serwisowi rozpoznawanie preferencji Użytkownika. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na
wykorzystywanie przez Serwis plików cookies. Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies,
może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

•

W każdej chwili Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies.

•

Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

•

Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

•

Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies

•

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

•

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

•

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest Administrator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące w szczególności usługi Google
(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/), Facebook (http://pl-pl.facebook.com/help/cookies).

•

Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

•

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

•

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

•

Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych w sieciach
Google AdWords oraz Facebook ADS.

•

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

•

Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich
funkcjonowanie. Są wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach Użytkownika;
w przypadku zerwania połączenia z serwerem, Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie;

•

Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu, co oznacza, że Serwis może zapamiętać
ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w nawigacji i
zapamiętuje preferencje Użytkownika.

•

Marketingowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do jego zainteresowań.

