
 

 

Polityka prywatności: 

Polityka cookies 

Czym są pliki Cookie? 

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez 

serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym 

"wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach 

odwiedzających serwis. 

1. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej http://www.multidental.eu stosuje się tzw. 

cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery 

mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. 

2. Nasz Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii: 

 Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce 

Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam 

zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym 

Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego 

logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach 

językowych. 

 Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w 

Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy 

dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, 

umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze 

poruszanie się po Serwisie. 

3. Na stronie stosowane są pliki cookies: 

a) Pliki Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, używane do tworzenia statystyk odwiedzin. 

b) Plik cookies_accepted, który zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu 

informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies. 

c) Pliki cookies od podmiotów takich jak Facebook, Google. 

Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj: 

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/  

https://www.facebook.com/about/privacy/update 

4. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. W celu wyrażenia zgody na 

wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach 

przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub pozostaw je na domyślnym poziomie, 

umożliwiającym przetwarzanie danych.  Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku 

możliwości czytania i oglądania strony internetowej. 

5. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu 

końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu 

cookies w przeglądarce internetowej. Wyłączyć tą opcję można w ustawieniach przeglądarki 

internetowej.  

Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączać, usuwać i blokować pliki Cookies w popularnych 

przeglądarkach internetowych? 

• Microsoft Internet Explorer informacje o cookies są na stronie 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11  

• Google Chrome - informacje o cookies są na stronie 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

• Mozilla Firefox - informacje o cookies są na stronie 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

• Opera - informacje o cookies są na stronie http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html  

• Safari - informacje o cookies są na stronie 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL  

 

Klauzula Informacyjna - Dane osobowe  

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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, 

zwanego dalej „RODO”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych: 

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
https://www.facebook.com/about/privacy/update
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL


 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Stomatologiczne Multidental s.c. Janek 

Radosław Janek Dariusz NIP: 9731009581 z siedzibą w Sulechowie, Plac Wilhelma Pluty 5, 66-100 

Sulechów. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, e-mail: iod@bhpex.pl, tel. 68 411 40 00, 

http://www.bhpex.pl/iod/ . 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym 

także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z przepisami 

ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z póź. zm.) oraz ustawy z 

dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318 z póź. zm.). 

4. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów 

pacjenta, może być również art. 6 ust.1 lit. d RODO. W zakresie, w jaki przetwarzane dane obejmują 

dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.9 ust.2 lit. a i h RODO. 

5. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, 

zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podanie ich jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 

Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w 

naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 3, lub uczestniczącym w 

wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych oraz podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

8. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony 

właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1127 z póź. zm.). 

9. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia 

dokumentacji medycznej zostały określone przez powszechnie obowiązujące  przepisy prawa polskiego. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy: 

 w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

 w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo 

sprzeciw wobec przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane 

powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe 

– mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić 

prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą 

chcieli Państwo, aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być 

potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na 

podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się 

w sposób automatyczny. 

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@bhpex.pl
http://www.bhpex.pl/iod/

