POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES z dnia 24 września 2021 r.
1.

Zawartość i cele polityki prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych użytkowników serwisu internetowego
https://www.klinika-rzeszow.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”).

Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za

pośrednictwem Serwisu danych, w szczególności odpowiadającego normom wynikającym z Rozporządzenia
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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z późn. zm.) – dalej „RODO”.

Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie
ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym.

Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami
prywatności.

2. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny Imienia

Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej pod adresem: Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230820,
z kapitałem zakładowym w wysokości 2 005 000,00 zł, identyfikująca się nr NIP: 5170119412 oraz REGON:
180022507.

Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość
na adres e-mail: iod@klinika-rzeszow.pl

3. Zasady pozyskiwania i sposób wykorzystania danych osobowych oraz innych informacji

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych.

Możemy jednakże wykorzystywać dane identyfikujące oraz generowane przez Państwa urządzenie w czasie
korzystania z Serwisu w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. Dane te nie są wykorzystywane do
identyfikacji użytkowników Serwisu. W celu podwyższania jakości Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki
z logami, aby na ich podstawie lokalizować obszary wymagające poprawy.

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy wykorzystywać także dane statystyczne generowane przez
Państwa urządzenie, w celu ułatwienia Państwu korzystania z Serwisu oraz poprawy jego funkcjonalności.
4. Wykorzystywanie plików cookies

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika
(telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem).

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby
użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to niezbędne do
funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie
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plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies,

niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, prosimy o zablokowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej,
z której Państwo korzystają, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. O tym, jak to zrobić, mogą

Państwo przeczytać między innymi na tej stronie. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie
z Serwisu będzie napotykać na utrudnienia.

Zestawienie plików cookie wykorzystywanych w Serwisie - z uwzględnieniem ich kategorii, nazwy, celu
wykorzystywania oraz okresu ich przechowywania – znajduje się w poniższej tabeli.
Pliki cookies zamieszczone w serwisie
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5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami takim jak dostawcy

infrastruktury informatycznej (w tym usług hostingowych), podmioty świadczące usługi analityczne, a także
podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
6.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W Serwisie wykorzystujemy narzędzie Google Analytics w celu przetwarzania danych statystycznych. Narzędzie
to zostało skonfigurowane w taki sposób, aby nie pozyskiwało danych pozwalających na identyfikację
użytkownika (tj. danych osobowych).

Z uwagi na to, że siedziba oraz główna infrastruktura teleinformatyczna Google LLC znajduje się w USA, dane

przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Google LLC
gwarantuje wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki,

dostępnej pod tym adresem. Ponadto gwarancje ochrony prywatności USA zostały także potwierdzone przez
Przedstawiciela ONZ ds. Prywatności w raporcie z dnia 19 marca 2021 r. Z raportem mogą Państwo zapoznać się
tutaj.

7. Okres przechowywania danych

Dane pozyskane podczas korzystania z serwisu przechowywane są przez czas niezbędny do zapewnienia
użytkownikowi prawidłowego korzystania z serwisu oraz przeprowadzenia okresowej analizy poprawności
działania serwisu.
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8. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane
Przysługują Państwu prawa:
a. dostępu do danych;

b. niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);

d. prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e. prawo do usunięcia danych - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której

opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,

której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe

były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu
f.

podlega administrator;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje

prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje
już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.

21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) – mają Państwo
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny
z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Zmiany w Polityce prywatności

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez
zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są
Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.
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