
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Zasady ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania, przetwarzania i celów
przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu www klinika37.pl
prowadzonego przez Klinika37 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
Warszawie, ul. Płowiecka 37 ( 04-501 Warszawa), NIP 9522163065.
Administratorem danych osobowych jest Klinika37 Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 37 ( 04-501 Warszawa),
NIP 9522163065 (zwana w dalszej części: „Kliniką”).
Klinika przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa:
Ustawę z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000),
Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
2009 Nr 52, poz. 417 z zm.).
Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z Nr 112, poz. 654 z zm.).
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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 osobowych zwane również RODO.

§2 Dane osobowe
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Klinikę w następujących
celach: świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, wystawiania
faktur, rachunków, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, informacyjnych dotyczących
własnych produktów i usług, a także archiwalno – statystycznych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług medycznych, a ich
przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo ich poprawiania. W celu wglądu i poprawienia danych prosimy o kontakt
z Kliniką.
Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.
Klinika zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą
w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej.

Polityka Cookies
Strona internetowa używa plików „cookies”. Jest możliwość zmiany ustawień dotyczących
„cookies” w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację
stosowania „cookies” na tej stronie.

§1 Postanowienia ogólne
Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym
użytkownika witryny. Zawierają one zazwyczaj nazwę witryny z której pochodzą, czas ich
przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Witryna naszej Kliniki może wykorzystywać pliki „cookies”, aby dostosować serwis do
potrzeb Użytkownika, a także w celach statystycznych.



Pliki „cookies”, przez nasz serwis stosowane, nie przechowują żadnych danych osobowych
zebranych od Użytkownika.

§2 Gromadzenie i przechowywanie danych
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez
serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze,
laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W
„cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji –
m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. [za
http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/]
Znamy między innymi:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy przejście
do strony https://klinika37.pl nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce Użytkownika.
Dane w/w te nie są łączone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę
https://klinik37.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy
pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki
stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

§3 Cele i wykorzystywanie danych
Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy i służą do administrowania
serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem osób
upoważnionych przez naszą Klinikę do administrowania serwerem. Na podstawie plików
logów mogą zostać wygenerowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.
Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech
identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§4. Rodzaje plików „cookies”
Obecnie witryna nie wykorzystuje plików "cookies" po stronie użytkowników końcowych.

§5. Zablokowanie plików „cookies”
W celu zablokowania plików „cookies” należy przejść do ustawień swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ

W przypadku zablokowania plików „cookies” niektóre funkcje witryny mogą przestać działać
prawidłowo.

http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

