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Polityka Prywatności firmy Mediton 

Zgodnie z art. 13 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 przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pani/a danych osobowych. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

 

1. Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazywanych przez Użytkowników Serwisu/Serwisów: 

www.mediton.pl 

www.alergia-astma-imunologia.pl 

www.alergia-astma-lodz2020.pl 

www.otorynolaryngologia-pk.pl  

 

2. Administratorem danych osobowych jest Mediton K. Pisarska, M. Kowalski 

z siedzibą ul. Sienkiewicza 101/109 lok. 115, 90-301 Łódź, e-mail: mediton@mediton.pl 

3. Dane będą przetwarzane, aby umożliwić uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych 

przez Mediton S.C. oraz wykonać usługi zmówione przez Użytkownika. 

4. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

 

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu/Serwisów i przeznaczone 

są do korzystania ze stron internetowych, których właścicielem jest Mediton s.c.  Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 

 

b)Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisów – Mediton s.c. z  siedzibą pod adresem: ul. 

Sienkiewicza 101/109 lok. 115, 90-301 Łódź. 

 

c) Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 

- dostosowania zawartości Serwisu/Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 

Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb; 

 

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu/Serwisów 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

 

5. W ramach Serwisu/Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu/Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
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pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 

w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu/Serwisów; 

 

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 

ze stron internetowych Serwisu; 

 

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z 

którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

 

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, 

aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu/Serwisów. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców 

oraz partnerów. 

9. Mamy prawo przekazywać dane Użytkownika dostawcy usług cyfrowych, abyśmy mogli 

wykonywać usługi w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Mediton s.c., 

dostarczyć zamówione przez Użytkownika usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem 

grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, 

którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, 

kancelariom prawnym. 

10. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.  

11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi, kontaktu informacyjnego, zgłoszenia udziału w 

wydarzeniu. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

13. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony obowiązującymi przepisami 

prawa. 

14. Użytkownik prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

15. Użytkownik prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

16. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji). 

17. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w 

wydarzeniu, realizacji usługi, zamówienia. 

 

Łódź, 27.07.2020 

 


