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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administrator Danych Osobowych prowadząc swoją stronę internetową, jest zobowiązany do 

informowania użytkowników o gromadzeniu plików cookies. 

 

„Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu dostosowania serwisu 

do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych. Możesz zawsze wyłączyć 

ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień 

przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Administratorem Danych 

Osobowych jest BLUMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań (NIP:7780021351, REGON:008059754, KRS:0000427683) Informacje 

o Administratorze Danych Osobowych oraz zasadach przetwarzania plików cookies znajdują się w 

Polityce prywatności.” 

 

2. Administrator Danych Osobowych stosuje Politykę prywatności zgodnie z poniższym 

brzmieniem: 

 

I. Administrator Danych Osobowych  

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej także: Administrator) jest: 

 

BLUMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań  

NIP: 7780021351 

REGON: 008059754 

KRS: 0000427683 

wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 000000166326 

Zespół Gabinetów Lekarskich BLUMEDICA przy ul. Obornickiej 85, 62-002 Suchy Las 

 

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

Użytkownik może skontaktować się: 

1) pod nr telefonu 607-382-487, 

2) pod adresem e-mail: malwina.czyzewska@blumedica.pl, 

3) pod adresem: BLUMEDICA ul. Obornicka 85, Galeria Sucholeska 3 piętro, 62-002 Suchy Las 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Malwina Czyżewska.   

 

 

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 
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Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z funkcjonalności strony internetowej, 

w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt na stronie.  

 

Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej, dane dotyczące Użytkownika 

zbierane są automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej, 

przez pliki cookies. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze stroną 

internetową, w logach systemowych strony internetowej pojawia się informacja o numerze (w tym 

IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze stroną internetową. 

Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym 

IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze stroną internetową 

oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta na stronie internetowej. Opisane dane 

przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb 

Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania strony 

internetowej. 

 

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z 

korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w 

szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za 

pośrednictwem których Klient, korzysta ze strony internetowej, które umożliwiają: dostosowanie i 

optymalizację strony internetowej do potrzeb Klientów, tworzenie statystyk oglądalności podstron 

strony internetowej, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej. 

 

Na stronie internetowej wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu 

okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, 

za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej. 

 

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając 

warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta. Zmiany 

ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień 

przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 

Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. 

 

Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 

internetowej, której używa. 

 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronie internetowej.  

 

Niektóre podstrony strony internetowej mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne 

obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak 

np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web 
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Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak 

również informacje zawarte w cookies.  

 

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych 

drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami.  

 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej.   

 

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

 

Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie informacje wynikające z plików cookies. Cele 

przetwarzania danych osobowych nie wymagają zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.   

 

IV. Podmioty, którym powierzane są dane osobowe 

 

Dane osobowe są przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną. 

 

V. Czas przetwarzania danych osobowych 

 

Dane osobowe przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich 

urządzeniach plików cookies. 

 

VI. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora 

 

Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane w 

każdej chwili ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do 

żądania wydania mu informacji o tym czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz kopii 

jego danych osobowych, 

b) sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są 

przetwarzane ma prawo w każdym czasie żądać niezwłocznego sprostowania swoich 

danych osobowych, jak również uzupełnienia tych, pod warunkiem jednak, że 

Administrator nie będzie dysponował podstawą prawną, która umożliwi mu odmowę ich 

sprostowania lub uzupełnienia,   

c) usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – 

osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać usunięcia danych 

osobowych jego dotyczących. Administrator może jednak odmówić realizacji tego prawa. 

Taka sytuacja będzie miała miejsce przede wszystkim wtedy, gdy na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do 

przechowywania danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych. 
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Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane 

wskazane w punkcie I. Administrator ma prawo weryfikacji tożsamości osoby realizującej prawa 

wskazane powyżej.  

 

Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania, aby dane osobowe były 

przenoszone innemu administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się 

będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.  

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie odbywało się w oparciu o zgodę  

na przetwarzanie.   

 

VII. Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego 

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia 

skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych 

Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

 

 


