
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU http://podomedica.pl/

Ochrona  prywatnoś�ci  Uż�ytkowniko� w  jeśt  dla  Podo-Medica  Karolina  Zapolśka śżcżego� lnie
waż�na. Z tego wżględu Uż�ytkownicy Serwiśu  http://podomedica.pl/ mają żagwarantowane
wyśokie śtandardy ochrony prywatnoś�ci. Podo-Medica Karolina Zapolśka jako Adminiśtrator
danych dba o beżpiecżen� śtwo udośtępnionych prżeż Uż�ytkowniko� w danych.

Celem  Adminiśtratora  jeśt  ro� wnież�  należ�yte  informowanie  Uż�ytkowniko� w  o  prawach  i
obowiążkach  żwiążanych  ż  prżetwarżaniem  danych  ośobowych,  żwłaśżcża  wobec  treś�ci
prżepiśo� w o ochronie danych ośobowych (rożporżądżenie Parlamentu Europejśkiego i Rady
(UE)  2016/679  ż  dnia  27.04.2016r.  w  śprawie  ochrony  ośo� b  fiżycżnych  w  żwiążku  ż
prżetwarżaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego prżepływu takich danych oraż
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE)  żwanych  dalej  „RODO”.  Dlatego  też� ,  dbając  o  ochronę
prywatnoś�ci  Uż�ytkowniko� w Serwiśu,  w niniejśżym dokumencie Adminiśtrator informuje o
podśtawach prawnych prżetwarżania danych ośobowych prżekażanych prżeż Uż�ytkowniko� w
w żwiążku ż  korżyśtaniem prżeż  nich  ż  Serwiśu  http://podomedica.pl/,  żwany  w  dalśżej
cżęś�ci ,,Serwiśem”, śpośobach żbierania, prżetwarżania i ochrony danych ośobowych, a takż�e
o prawach Uż�ytkowniko� w.

Uż�ytkownikiem  jeśt  każ�da  ośoba  fiżycżna,  kto� rej  dane  dotycżą,  korżyśtająca  ż  śerwiśu
internetowego  http://podomedica.pl/ lub  uśług  elektronicżnych  dośtępnych  ża
poś�rednictwem Serwiśu.

Adminiśtratorem  danych  ośobowych  udośtępnionych  prżeż  Uż�ytkownika  w  Serwiśie
http://podomedica.pl/ jeśt  Podo-Medica Karolina Zapolśka, ul.  1 Maja 9/32, 45-068 Opole,
NIP: 637-202-54-71, żwany dalej ,,Adminiśtratorem”.

1. Zgoda uż�ytkownika

Korżyśtanie  ż  Serwiśu  http://podomedica.pl/ prżeż  Uż�ytkownika  ożnacża,  ż�e  Uż�ytkownik
akceptuje, ż�e Adminiśtrator gromadżi oraż wykorżyśtuje dane ośobowe żgodnie ż niniejśżą
Polityką  Prywatnoś�ci.  Dane  ośobowe  Uż�ytkownika  Serwiśu  śą  prżetwarżane  prżeż
Adminiśtratora  w  oparciu  o  jego  żgodę,  żaś�  w  niekto� rych  prżypadkach  opiśanych  w
niniejśżym  dokumencie,  w  ramach  prawnie  użaśadnionego  intereśu  Adminiśtratora.
Uż�ytkownik  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  wycofac�  wyraż�oną  wcżeś�niej  żgodę.
Wycofanie żgody nie wpływa na żgodnoś�c�  ż prawem prżetwarżania,  kto� rego dokonano na
podśtawie żgody prżed jej wycofaniem. W prżypadku, gdy naśtąpi żmiana niniejśżej Polityki
Prywatnoś�ci, a Uż�ytkownik nadal będżie korżyśtał ż Serwiśu, to pocżytuje śię to ża wyraż�enie
żgody na aktualne warunki Polityki Prywatnoś�ci.

2. Spośo� b pożyśkiwania danych ośobowych

Adminiśtrator  pożyśkuje  dane  ośobowe  beżpoś�rednio  od  Uż�ytkownika  ża  poś�rednictwem
Serwiśu, poprżeż dośtępne w nim funkcjonalnoś�ci i narżędżia do komunikacji oraż prżeśłanie
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ża  ich  poś�rednictwem  wiadomoś�ci  do  Adminiśtratora.  Podanie  danych  ośobowych  prżeż
Uż�ytkownika  jeśt  dobrowolne.  Adminiśtrator  gromadżi  ża  poś�rednictwem  Serwiśu
naśtępujące  dane  ośobowe  dotycżące  Uż�ytkownika:  imię  i  nażwiśko,  adreś  e-mail,  numer
telefonu, treś�c� wiadomoś�ci, temat wiadomoś�ci, nażwa firmy. 

3. Cele prżetwarżania danych ośobowych

Spośo� b  prżetwarżania  prżeż  Adminiśtratora  danych  dotycżących  Uż�ytkownika  żależ�y  od
śpośobu  korżyśtania  prżeż  Uż�ytkownika  ż  Serwiśu  i  dośtępnych  w  nim  funkcjonalnoś�ci.
Adminiśtrator prżetwarża dane ośobowe Uż�ytkownika w naśtępujących celach:

 komunikacji  ż  Uż�ytkownikiem  -  Adminiśtrator  wykorżyśtuje  dane  ośobowe
Uż�ytkownika w celu komunikacji ż nim w śperśonaliżowany śpośo� b. Komunikowane
Uż�ytkownikowi  informacje  dotycżą  oferowanych  produkto� w  lub  uśług,
beżpiecżen� śtwa  danych  ośobowych,  aktualiżacji  śieci,  prżypomnien� ,  ale  ro� wnież�
śugerowanych  ofert  Adminiśtratora  lub  jego  partnero� w.  Komunikacja  ż
Uż�ytkownikiem dotycży takż�e obśługi Uż�ytkownika. Dane ośobowe wykorżyśtywane
śą  w  celu  pomocy  Uż�ytkownikowi,  rożwiążaniu  problemo� w  technicżnych  oraż
odpowiedżi na jego śkargi lub reklamacje.

 prżedśtawiania  Uż�ytkownikowi  ofert  handlowych  drogą  elektronicżną  -  celem
korżyśtania  ż  danych  ośobowych  Uż�ytkownika  udośtępnionych  prżeż  niego  ża
poś�rednictwem funkcjonalnoś�ci i narżędżi do komunikacji dośtępnych w Serwiśie jeśt
komunikacja marketingowa prowadżona prżeż Adminiśtratora w ramach prowadżonej
dżiałalnoś�ci, w śżcżego� lnoś�ci prżedśtawianie ofert handlowych Uż�ytkownikowi drogą
elektronicżną.

 prżedśtawiania Uż�ytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicżnym - celem
korżyśtania  ż  danych  ośobowych  Uż�ytkownika  udośtępnionych  prżeż  niego  ża
poś�rednictwem funkcjonalnoś�ci i narżędżi do komunikacji dośtępnych w Serwiśie jeśt
komunikacja marketingowa prowadżona prżeż Adminiśtratora w ramach prowadżonej
dżiałalnoś�ci,  w  śżcżego� lnoś�ci  poprżeż  prżedśtawianie  ofert  handlowych
Uż�ytkownikowi w kontakcie telefonicżnym.

 prżeśyłania  Uż�ytkownikowi  informacji  drogą  elektronicżną  w  ramach  żapiśu  na
newśletter  Adminiśtratora -  celem  korżyśtania  prżeż  Adminiśtratora  ż  danych
ośobowych Uż�ytkownika udośtępnionych w ramach formularża żapiśu na newśletter
Adminiśtratora  udośtępnionego  w  Serwiśie  jeśt  informowanie  Uż�ytkownika  drogą
elektronicżną  (e-mailowo)  o  nowych  produktach,  uśługach,  promocjach  lub
wydarżeniach Adminiśtratora lub jego partnero� w.

 umoż� liwienia prżeśyłania prżeż Uż�ytkownika komentarży lub opinii -  Adminiśtrator
wykorżyśtuje  dane  ośobowe  Uż�ytkownika  w  celu  umoż� liwienia  mu
komentowania/opiniowania  dżiałalnoś�ci,  uśług  lub  produkto� w  Adminiśtratora  lub
podmioto� w ż nim wśpo� łpracujących.



Adminiśtrator moż�e prżetwarżac�  dane ośobowe Uż�ytkownika pożyśkane ża poś�rednictwem
Serwiśu ro� wnież�  w naśtępujących celach:

 w  celu  żawarcia  i  realiżacji  ewentualnej  umowy  pomiędży  Uż�ytkownikiem  a
Adminiśtratorem oraż obśługi Uż�ytkownika jako klienta Adminiśtratora żgodnie ż art.
6 uśt. 1 lit. b) RODO; 

 w  celu  prowadżenia  rożlicżen�  finanśowych  ż  Uż�ytkownikiem  będącym  klientem
Adminiśtratora  tytułem realiżacji  ewentualnej  umowy  żawartej  międży śtronami,  a
takż�e  ewentualnego  dochodżenia  rośżcżen�  od  Uż�ytkownika  będącego  klientem  w
ramach prawnie użaśadnionego intereśu Adminiśtratora żgodnie ż art. 6 uśt. 1 lit. f)
RODO  oraż  śpełnienia  obowiążko� w  prawnych  Adminiśtratora  wobec  organo� w
podatkowych na podśtawie odrębnych prżepiśo� w żgodnie ż art. 6 uśt. 1 lit. c) RODO; 

 w  celu  realiżacji  dżiałan�  marketingowych  Adminiśtratora  w  ramach  prawnie
użaśadnionego intereśu Adminiśtratora w rożumieniu art. 6 uśt. 1 lit. f) RODO, a takż�e
żgodnie  ż  oś�wiadcżeniami  woli  dotycżącymi  komunikacji  marketingowej  żłoż�onymi
wobec Adminiśtratora.  Zgody udżielone w żakreśie komunikacji marketingowej (np.
na prżeśyłanie informacji handlowych drogą elektronicżną lub kontakt telefonicżny w
celach  marketingu  beżpoś�redniego)  mogą  byc�  wycofane  w  dowolnym  cżaśie,  beż
wpływu na żgodnoś�c� ż prawem prżetwarżania, kto� rego dokonano na podśtawie żgody
prżed jej cofnięciem; 

 w  celu  realiżacji  obowiążko� w  prawnych  Adminiśtratora  wobec  Uż�ytkownika
okreś� lonych w RODO, w rożumieniu art. 6 uśt. 1 lit. c) RODO. 

4. Udośtępnianie danych ośobowych i prawa Uż�ytkownika

Dane ośobowe Uż�ytkownika nie śą prżekażywane prżeż Adminiśtratora podmiotom trżecim.
Uż�ytkownik na każ�dym etapie prżetwarżania jego danych żapewniony ma śżereg uprawnien�
pożwalających  mu  użyśkac�  dośtęp  do  śwoich  danych,  weryfikację  prawidłowoś�ci
prżetwarżania danych, ich korektę, jak ro� wnież�  ma prawo żgłośżenia śprżeciwu wobec ich
prżetwarżania, moż�e ż�ądac�  uśunięcia danych, ogranicżenia prżetwarżania lub prżenieśienia
danych. W prżypadku chęci śkorżyśtania prżeż Uż�ytkownika ż prżyśługujących mu praw jako
podmiotu  danych  ośobowych,  moż�e  on  śię  śkontaktowac�  ż  Adminiśtratorem  ża  pomocą
naśtępujących danych kontaktowych:   Podo-Medica Karolina Zapolśka, ul. 1 Maja 9/32, 45-
068 Opole, podolog.żapolśka@gmail.com

Uż�ytkownik, kto� rego dane ośobowe śą prżetwarżane prżeż Adminiśtratora ma prawo wnieś�c�
śkargę  do  organu  nadżoru  właś�ciwego  w  śprawach  ochrony  danych  ośobowych  (Preżeśa
Urżędu Ochrony Danych Ośobowych).

5. Pliki cookieś

Adminiśtrator  informuje,  iż�  podcżaś  korżyśtania  ż  Serwiśu  w  urżądżeniu  kon� cowym
Uż�ytkownika  żapiśywane  śą  kro� tkie  informacje  tekśtowe  żwane  „cookieś”.  Pliki  „cookieś”
żawierają  takie  dane  informatycżne  jak:  adreś  IP  dotycżący  Uż�ytkownika,  nażwa  śtrony
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internetowej,  ż  kto� rej  pochodżą,  cżaś  prżechowywania  ich  na  urżądżeniu  kon� cowym
Uż�ytkownika,  żapiś  parametro� w  i  śtatyśtyki  oraż  unikalny  numer.  Pliki  „cookieś”  śą
kierowane do śerwera Serwiśu ża poś�rednictwem prżeglądarki internetowej żainśtalowanej
w urżądżeniu kon� cowym Uż�ytkownika. 

Pliki „cookieś” wykorżyśtywane śą w Serwiśie w celu: 

 utrżymania technicżnej poprawnoś�ci i ciągłoś�ci śeśji pomiędży śerwerem Serwiśu, a
urżądżeniem kon� cowym Uż�ytkownika,

 optymaliżacji  korżyśtania  prżeż  Uż�ytkownika  że  śtron  internetowych  Serwiśu  i
dośtośowania śpośobu ich wyś�wietlania na urżądżeniu kon� cowym Uż�ytkownika,

 żapewnienia beżpiecżen� śtwa korżyśtania ż Serwiśu,

 żbierania śtatyśtyk odwiedżin śtron Serwiśu wśpierających ulepśżanie ich śtruktury i
żawartoś�ci,

 wyś�wietlania na urżądżeniu kon� cowym Uż�ytkownika treś�ci reklamowych optymalnie
dośtośowanych do jego preferencji. 

W  ramach  Serwiśu  śtośowane  śą  dwa  rodżaje  pliko� w  „cookieś”:  „śeśyjne”  oraż  „śtałe”.
„Seśyjne”  pliki  „cookieś”  śą  plikami  ulegającymi  automatycżnemu  uśunięciu  ż  urżądżenia
kon� cowego Uż�ytkownika Serwiśu po jego wylogowaniu ż Serwiśu lub po opuśżcżeniu prżeż
niego śtron internetowych Serwiśu lub po wyłącżeniu prżeglądarki internetowej. „Stałe” pliki
„cookieś” prżechowywane śą w urżądżeniu kon� cowym Uż�ytkownika prżeż cżaś okreś� lony w
parametrach pliko� w „cookieś”  lub do cżaśu ich uśunięcia  prżeż  Uż�ytkownika.  „Stałe”  pliki
„cookieś” inśtalowane śą w urżądżeniu kon� cowym Uż�ytkownika wyłącżnie ża jego żgodą.

Adminiśtrator informuje, ż�e: 

 prżeglądarki  internetowe  domyś�lnie  akceptują  inśtalowanie  pliko� w  „cookieś”  w
urżądżeniu  kon� cowym  Uż�ytkownika.  Każ�dy  Uż�ytkownik  Serwiśu  moż�e  dokonac�  w
dowolnym cżaśie żmiany uśtawien�  dotycżących pliko� w „cookieś” w uż�ywanej prżeż
niego  prżeglądarce  internetowej  w  taki  śpośo� b,  aby  prżeglądarka  automatycżnie
blokowała  obśługę  pliko� w  „cookieś”,  bądż�  informowała  Uż�ytkownika  o  ich
każ�dorażowym żamieśżcżeniu w jego urżądżeniu kon� cowym. Sżcżego� łowe informacje
o  moż� liwoś�ci  i  śpośobach  obśługi  pliko� w  „cookieś”  dośtępne  śą  w  uśtawieniach
prżeglądarki internetowej śtośowanej prżeż Uż�ytkownika Serwiśu. 

 ogranicżenie śtośowania pliko� w „cookieś” prżeż Uż�ytkownika moż�e ujemnie wpłynąc�
na poprawnoś�c� i ciągłoś�c� ś�wiadcżenia Uśług w Serwiśie. 

Pliki  „cookieś”  żainśtalowane  w  urżądżeniu  kon� cowym  Uż�ytkownika  Serwiśu  mogą  byc�
wykorżyśtywane prżeż wśpo� łpracujących ż Adminiśtratorem reklamodawco� w lub partnero� w
biżneśowych. Pliki „cookieś” moż�na użnac�  ża dane ośobowe jedynie w powiążaniu ż innymi
danymi identyfikującymi toż�śamoś�c�, udośtępnionymi Adminiśtratorowi prżeż Uż�ytkownika w
ramach  korżyśtania  ż  Serwiśu.  Dośtęp  do  pliko� w  „cookieś”  prżetwarżanych  prżeż  śerwer
Serwiśu pośiada wyłącżnie Adminiśtrator. Jeś� li Uż�ytkownik nie żgadża śię na żapiśywanie i



odbieranie informacji w plikach „cookieś”, moż�e żmienic� żaśady dotycżące pliko� w „cookieś” ża
pomocą uśtawien�  śwojej prżeglądarki internetowej. 

6. Ochrona beżpiecżen� śtwa danych ośobowych

Adminiśtrator wprowadża odpowiednie ś�rodki mające na celu żapewnienie beżpiecżen� śtwa
danych ośobowych Uż�ytkownika.  Beżpiecżne korżyśtanie ż  Serwiśu żapewniają śtośowane
śyśtemy  oraż  procedury  chroniące  prżed  dośtępem  oraż  ujawnieniem  danych  ośobom
niepoż�ądanym. Ponadto śtośowane prżeż Adminiśtratora śyśtemy oraż proceśy śą regularnie
monitorowane  w  celu  wykrycia  ewentualnych  żagroż�en� .  Pożyśkane  prżeż  Adminiśtratora
dane ośobowe prżechowywane śą w śyśtemach komputerowych, do kto� rych dośtęp jeśt ś�ciś� le
ogranicżony.

7. Prżechowywanie danych ośobowych

Okreś  prżechowywania  danych  ośobowych  Uż�ytkowniko� w  użależ�niony  jeśt  od  celo� w
prżetwarżania prżeż Adminiśtratora danych. Adminiśtrator prżechowuje dane ośobowe prżeż
taki okreś, jaki jeśt koniecżny do ośiągnięcia okreś� lonych celo� w, tj.: prżeż okreś prowadżenia
dżiałalnoś�ci  gośpodarcżej  prżeż  Adminiśtratora.  W każ�dym ż powyż�śżych prżypadko� w,  po
upływie  nieżbędnego  okreśu  prżetwarżania,  dane  mogą  byc�  prżetwarżane  tylko  w  celu
dochodżenia rośżcżen�  na tle łącżących śtrony relacji do cżaśu ośtatecżnego rożśtrżygnięcia
tych rośżcżen�  na drodże prawnej.

8. Zmiany Polityki prywatnoś�ci

W  celu  uaktualnienia  informacji  żawartych  w  niniejśżej  Polityce  prywatnoś�ci  oraż  jej
żgodnoś�ci  ż  obowiążującymi  prżepiśami  prawa,  niniejśża  Polityka  prywatnoś�ci  moż�e  ulec
żmianie.  W  prżypadku  żmiany  treś�ci  Polityki  prywatnoś�ci,  żmieniona  żośtanie  data  jej
aktualiżacji wśkażana na kon� cu jej tekśtu. W celu żaśięgnięcia informacji o śpośobie ochrony
danych ośobowych, Adminiśtrator rekomenduje Uż�ytkownikom regularne żapożnawanie śię ż
pośtanowieniami Polityki Prywatnoś�ci.

Informacje kontaktowe 

W  celu  użyśkania  jakichkolwiek  informacji  dotycżących  niniejśżej  Polityki  Prywatnoś�ci,
Uż�ytkownik  moż�e  śkontaktowac�  śię  ż  Adminiśtratorem  danych  ośobowych:  Podo-Medica
Karolina Zapolśka, ul. 1 Maja 9/32, 45-068 Opole, ż wykorżyśtaniem naśtępujących danych
kontaktowych:  podolog.żapolśka@gmail.com.

Ponadto iśtnieje  ro� wnież�  moż� liwoś�c�  kontaktu drogą pocżtową pod adreśem:  Podo-Medica
Karolina Zapolśka, ul. 1 Maja 9/32, 45-068 Opole.
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