POLITYKA PRYWATNOŚCI
PHU MILAN Jan Kisielewski KISIELEWSKI
(z dnia 14.05 .2019r.)

I NFO RM ACJE OGÓLNE
Polit yk a Pr ywat ności ma na celu wyj aśnienie wszelk ich zasad udost ępniania
pr zez Państ wa danych osobowych, w t ym danych udost ępnianych podczas
kor zystania z niniejszej str ony int er netowej . Użytk ownik kor zyst aj ący ze
str ony int er net owej zg adza się na war unk i okr eślone Polit yką Pr ywat ności
or az

Klauzulą

inf orm acyj ną

pr zet war zania

danych

osobowych

pr zez

Adm inistr at or a. Użytk ownik k or zyst aj ąc y z niniejszej str ony int er netowej,
dobr owolnie

udostępnia

swoje

dane

osobowe,

j ednocześnie

wyr aża

dobr owolną zg odę na ich pr zet war zanie.
O d dnia 25 m aja 2018 rok u pr zet warzanie danych osobowych r eguluje
Rozpor ządzenie Parlam entu Europej skiego i Rady ( UE) 2016/ 679 z dnia 27
k wietnia

r. w

2016

spr awie

ochr ony

osób

f izycznych

w

związku

z pr zet war zaniem danych osobowych i w spr awie swobodneg o pr zepływu
t ak ich danych or az uchylenia dyr ekt ywy 95/ 46/W E ( ogólne r ozpor ządzenie
o ochr onie danych – dalej: RO DO ) . Adm inistr at or em danych j est Pan Jan
Ki si el ew ski właściciel - PHU MI LAN JAN KI SI ELEW SKI, ul. Zwycięst wa,
nr 60, 11- 710 Piecki num er NI P: 7391249717 ; (dal ej: Admi ni st rator).

PO LI TYK A G ROM ADZENI A I PR ZETW ARZ ANI A D ANYCH OSO BOWYCH
Adm inistr at or,

w

Polit yce

Pr ywat ności

or az

Klauzuli

I nf orm acyj nej

pr zet war zania danych osobowych, zg odnie z art. 13 Rozpor ządzenia RO DO
szczeg ółowo wyj aśnia, w j aki sposób i w j ak im celu gr om adzi dane , w t ym
dane osobowe, w jak im zak resie je przet war za, kom u j e udost ępnia or az
j ak ie w zwią zk u z t ym pr zysługuj ą Państ wu prawa . Adm inistr at or będzie
wyk or zyst ywać pr zekazane dane osobowe t ylk o w celu, w j ak im zost ały
pr zek azane , np. w celu r ealizacj i usług i czy udziele nia odpowiedzi na
pr zesłaną pr zez Państ wa wiadomość . W szelk ie dane są pr zechowywane
i pr zet war zane w sposób m aj ący zapewnić ich bezpieczeńst wo zg odnie
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z

obowiązuj ącym i

pr zepisam i

pr awa.

Adm inistr at or

m oże

pr zek azać

i powier zyć pr zet war zanie danych osobowych podwyk onawcom , z k tór ych
usług kor zyst a w związk u z pr owadzona działalnością. Podwyk onawcy są
zobowiązane do zachowania odpowiednich st andar dów bezpieczeńst wa i nie
są upr awnieni do wyk or zyst ania powierzonych danych osobowych w celach
innych

niż

t e,

pr zek azywać

dla

dane

kt ó r ych

zostały

osobowe

pr zekazane.

org anom

Administr at or

państ wowym

lub

m oże

podm iot om

odpowiedzialnym w celu wyk onania obowiązk ów wynik aj ących z pr zepisów
pr awa.

OGÓ LNE CELE PRZETW ARZ ANI A D AN YCH O SO BOWYCH
Adm inistr at or pr zet war za Państ wa dane osobowe zg odnie z obowiązuj ącym i
pr zepisam i RO DO w syt uacj ach, w kt ór ych j est t o niezbędne do pr owadzenia
działalności gospodar czej, świadczenia usług, r ealizacj i um ów spr zedaży,
r ealizacj i

pr zepisów

pr awa

r ealizacj i

działań

m arket ingowych

i pr om ocyj nych, Państ wa dane osobowe m og ą być ta k że pr zet war zane
w opar ciu o in ne, nadr zędne nad RODO, pr zepisy pr awa (np. pr zepisy
podatkowe) .

DO, CZEGO JESZCZE UŻYW AM Y P AŃ STW A D ANYCH?
Część danych j est gr om adzona w celu pr awidłoweg o f unk cjonowania st rony
int er net owej .
z

wit r yny

I nne
pr zez

udost ępniacie,

dane

m ogą

służyć

odwiedzaj ących.

służą

do

r ealizacj i

do

Dane

analizy

sposobu

k ont aktowe,

usług i

-

k or zyst ania

kt ór e

pr zekazywa nia

Państ wo
inf or macj i

zwr ot nej , w zakr esie działalności Adm inistr at or a.

O KRES PRZETW AR Z ANI A D ANYCH O SO BOWYCH
Państ wa

dane

przet war zam y

pr zez

okr es

niezbędny

dla

r ealizacj i

poszczeg ólnych celów pr zet war zania, w t ym do czasu wyg aśnięcia r oszczeń ,
o ile inne pr zepisy nie nakazuj ą pr zet warza nia danych pr zez ok resy dłuższe.
Jeśli zwr ócicie się Państ wo z żądaniem usunięcia S woich danych, zr obim y to
bez zbędnej zwłok i , o ile nie będzie t o spr zeczne z pr awem i akt ualnymi
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wym ag aniam i dot yczącym i pr zechow ywa nia danych, np. do celów podatkowo
-

skar bowych ,

archiwi zacyj nych

i

innych .

Państ wa

prawa

wynik aj ące

z pr zepisów RO DO zawar liśm y w Kl auzuli I nf ormacyjnej przetw arzania

danych osobow ych przez Administratora

O CHRO N A D ANYCH
O chronę Państ wa danych osobowych tr akt uj em y bar dzo poważnie. W szystk ie
m aj ą status pouf nych zg odnie z ust awowym i pr zepisam i o ochr onie danych,
we wnęt r zną Polit yką O chrony Danych i niniej szą Polit yką Pr ywat ności.
W szelk ie

dane

Adm inistr at or

osobowe

nie

pr zechowujem y

gr om adzi

żadnych

na

danych

zabez pieczonym
osobowych

ani

ser wer ze.
inf orm acj i

ident yf ik uj ących użytk ownik ów niniej szej wit r yny za wyj ątk iem pr zypadk ów,
gdy podane są one świadom ie pr zez sam ego użytkownika. Dane osobowe
dost ar czone

pr zez

użytk ownik a

wykor zyst ywane

będą

t ylk o

do

celów

ok reślonych w danej części wit r yny. I nform acje ident yf ik uj ące użytkownika
nie są pr zek azywane żadnym str onom tr zecim .

FO RM UL ARZ KO NTAK TO WY
Jeśli wysyłacie Państ wo pyt ania za pośr ednict wem f orm ular za k ont aktow ego,
pobier am y dane wprowadzone w f orm ular zu, w t ym dane kontakt owe, które
Państ wo dobr owolnie podają, aby odpowiedzieć na pr zesłane pr zez Państ wa
wiadom ości.

Nie

udost ępniam y

t ych

inf orm acj i

bez

Państ wa

zg ody.

Pr zet war zam y t e dane zg odnie z pr zepisam i RO D O.

D ANE Z FO RM ULAR Z A KO NT AKTO WEGO I WYSYŁK A NEWSLETTER A
Jeśli chcecie Państwo ot r zym ywać od nas inf orm acj e, w t ym inf orm acje
dot yczące nowych of ert, pr osim y Państ wa o wyr ażenie zg ody, podania
popr awneg o adresu e -m ail oraz inf ormacj i, któr e pozwolą nam wys yłać do
Państ wa oczek iwane inf orm acje. Używam y podanych w f orm ular zu danych
t ylko do wysyłania żądanych inf orm acj i.
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AN ALI TYK A I N ARZ ĘDZI A I NNYCH FI RM
G dy odwiedza cie Państ wo naszą str onę, m am y m ożliwość śledzenia Państ wa
zachowania na t ej st ronie. Dzieje się t ak g łównie za pom ocą plik ów cook ies
i nar zędzi analit ycznych f irm zewnętrznych. Analiza Państ wa zachowań
podczas surf owania j est zwyk le anonim owa, t zn. nie będz iem y w st anie
zident yf ikować Państ wa z t ych danych. Może cie Państ wo spr zeciwić się t ej
analizie lub j ej zapobiec, nie używaj ąc pewnych nar zędzi lub zm ieniając
ustawienia Swojej przeg lądarki internet owej .

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
Str ona używa plik ów cook ies dla Państ wa wyg ody. Plik i t ypu cook ies to
bezpieczne dane, plik i t ekst owe niemaj ące m ożliwości ur uchom ienia lub
dodatkowych upr awnień, zapisywane na ur ządzeniu końcowym użytk ownika.
Pr zeg lądark i internet owe dom yślnie dopuszczaj ą pr zechowywanie i używanie
plików cook ies.

Dzięk i plik om cook ies nasza str ona jest bar dziej pr zyj azna

dla użytkownika, wydajniej sza i bezpieczniej sza.
Plik i cook ies t o małe plik i t ekst owe, któr e są pr zechowywane na Państ wa
kom put er ze i zapisywane pr zez p r zeg lądarkę. W iększość wyk or zyst ywanych
plików cook ies t o tak zwane " plik i cook ies sesj i". Są one aut om at ycznie
usuwane

po

k ażdej

wizycie.

I nne

plik i

cook ies

pozost aj ą

w

pam ięci

ur ządzenia, dopók i nie zost aną usunięt e. Te plik i cookies um ożliwiają
r ozpozna nie

pr zeg lądark i

podczas

nast ępnej

wizyt y

na

str onie.

Można

sk onf igurować pr zeg lądark ę t ak, aby inf orm owała Państ wa o używaniu
plików cook ies, aby można było zdecydować, czy pr zyjm ować lub odr zucać
plik i cook ies. Alt er nat ywnie pr zeg lądarka m oże być sk onf ig ur owana t ak, aby
automat ycznie akcept owała plik i cook ies pod pewnym i warunk am i lub aby
zawsze j e odr zucać lub aut omat ycznie usuwała plik i cook ies podczas
zam ykania pr zeg lądark i. Należy j ednak pam ięt ać, że wyłączenie plików
cook ies m oże ogr aniczyć f unkcjona lność wit r yny.
Pliki „cookies: pozwalają na:
1. szybsze działanie strony www;
2. gromadzenie danych statystycznych (Google Analytics, Facebook);
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3. przechowywanie informacji umożliwiających dostosowanie serwisu do preferencji
użytkownika.
Wyłączenie plików „cookies”:
Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu
z niektórych usług w ramach strony www. Strona internetowa może korzystać z usług
internetowych firm trzecich (Google, Facebook itp.).
Można dokonać zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:


Mozilla Firefox



Internet Explorer



Google Chrome



Opera



Safari

M APY GOOG LE
Nasza str ona kor zyst a z usługi mapowej Map G oog le za pośr ednict wem
int erf ej su API. Jest obsług iwany pr zez G oog le I nc. , 1600 Am phit heat re
Park way, Mountain View, CA 94043, USA. Aby k or zyst ać z Map G oog le,
konieczne j est zapisanie adr esu I P. I nf orm acj e t e są zwyk le pr zesyłane na
ser wer G oogle w U SA i t am pr zechowywane. Dost awca tej st rony nie m a
wpływu na t en t r ansf er danych. Kor zyst anie z Map G oogle m a na celu
uatr akcyjnienie naszej wit r yny i ułat wienie lok alizacj i wskazanych pr zez nas
m iej sc na str onie int er netowej. W ięcej inf orm acj i na t emat pr zet war zania
danych użytk ownik a m ożna znaleźć w dek laracj i ochrony danych G oog le pod
adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

GOOG LE AN ALYTI C S
Ta str ona kor zyst a z Goog le Analyt ics, usługi analizy og lądalności st ron
int er net owych. Jest obsług iwany pr zez G oog le I nc. , 1600 Am phit heatr e
Park way, Mount ain View, CA 94043, USA. Goog le Analyt ics wyk or zyst uje
" plik i cookie" , kt ór e są pr zechowywane na komput er ze i umożli wiaj ą analizę
kor zystania z wit r yny pr zez Państ wa . I nf orm acje g ener owane pr zez plik i
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cook ie

na

tem at

kor zystania

z

t ej

str ony

int er net owej

są

zazwyczaj

pr zesyłane na ser wer G oog le w USA i t am pr zechowywane. Można zapobiec
zapisywaniu
w

t ych

Państ wa

plików

cook ie s,

pr zeg lądar ce.

wybier aj ąc

Pr agniem y

j ednak

odpowiednie
zaznaczyć,

ustawienia

że

m oże

to

oznaczać, że nie będziecie m og li cieszyć się pełną f unkcjonalnością tej
str ony. Możesz Państ wa uniemożliwić pr zek azywanie danych g enerowanych
pr zez plik i cook ie s dot yczące k or zyst ania z wit r yny ( w t ym adresu IP) do
G oogle or az pr zet war zania t ych danych pr zez G oog le, pobieraj ąc i inst alując
wt yczk ę

do

pr zeg lądark i

dostępną

pod

następującym

linkiem :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

PR AW A AU TO RSKIE
W szelk ie pr awa do całej zawar t ości serwisu int ernet oweg o są zastr zeżone.
Ser wis zawier a element y chr onione pr awem aut orsk im, znak i t owar owe or az
inne or yg inalne m ater iały. Używanie bez zg ody Adm inistr ator a elem ent ów
ident yf ik acj i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.

O DPOWI EDZI ALNO ŚĆ
Dane i inf orm acj e um ieszczone na st ronie Adm inistr at or a są publik owane dla
celów inf ormacyjnych. Niniej sza wit r yna m a na celu dost arczenie Państ wu
wyłącznie og ólnych inf orm a cj i. Adm inistrat or nie udziela żadnych g warancji
w odniesieniu do inf orm acj i zam ieszczonych na str onie, włączaj ąc g war ancje
dot yczące

dost ępności,

dok ładności,

niniejszej

wit r yny

t eż

czy

j ej

t erm inowości,

zawar t ości.

oraz

Adm inist rat or

k om plet ności
nie

pon osi

odpowiedzialności za j ak iek olwiek str aty, szk ody, zar ówno bezpośr ednie,
j ak i

pośr ednie,

wynik aj ące

z

użytkowania

niniej szej

wit r yny

lub

j ej

zawar t ości.

KO NTAKT Z ADM I NISTR ATO REM
W szelk ie pyt ania, pr ośby i wąt pliwości w zakr esie Polit yk i Pr ywat ności lub
danych pr zet war zanych i gr om adzonych na str onie Ser wisu , m og ą Państ wo
k ierować mailowo na adr es: owpttk@post. pl lub list ownie na adr es siedziby
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Adm inistr at or a: PHU MI LAN JAN KI SI ELEW SKI, ul. Zwycięst wa, nr 60,
11-710 Piecki

ZMI AN A PO LI TYKI PRYW ATNO ŚCI
Polit yk a

Pr ywat ności

m oże

być

w

każdym

czasie

zm ieniona

pr zez

Adm inistr at or a w całości lub w części i obowiązuj e w nowym br zm ieniu od
m om entu opublik owania j ej na str onie int er netowej port alu. Adm inist rat or
zastr zeg a sobie pr awo do wpr owadzania zm ian do Polit yk i Pr ywat ności bez
podania pr zyczyny. I nf orm acja o dacie wej ścia w życie nowej wer sj i Polit yk i
Pr ywat ności będzie każdorazowo um ieszczona w j ej tr eści.
Kl auz ul a
i nf ormacyjna
Admi ni st ratora

przetw arzani a

danych

osobow ych

przez
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