KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy 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 (dalej „RODO”).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Grupa Medipe (dalej „Grupa Medipe” lub
„Współadministratorzy”), która działa na zasadzie współadministrowania. Więcej informacji
na temat Grupy Medipe znajduje się pod linkiem [link: informacja o współadministratorach
na stronę internetową].
Administratorem danych osobowych, współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób
korzystających z profilu Grupy Medipe w mediach społecznościowych jest także:
a) w przypadku portalu Instagram – Facebook Ireland Ltd. Więcej informacji o przetwarzaniu
danych
przez
Facebook
znajduje
się
pod
linkiem
https://www.facebook.com/about/privacy/update;
b) w przypadku portalu Youtube – Google LLC. Więcej informacji o przetwarzaniu danych
przez Google znajduje się pod linkiem https://policies.google.com/privacy;
c) w przypadku portalu LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company. Więcej informacji o
przetwarzaniu
danych
przez
LinkedIn
znajduje
się
pod
linkiem
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
dalej zwani „Administratorami portali społecznościowych”.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Grupa Medipe wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@medipe.com.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Grupa Medipe będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu/celach:
a) marketingu bezpośredniego;
b) statystycznych;
c) w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Grupę Medipe lub stronę trzecią, w szczególności w celu ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Pliki Cookies
Administratorzy portali społecznościowych mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe we
własnych celach. W szczególności mogą gromadzić i przetwarzać anonimowe dane
statystyczne dotyczące osób korzystających z tych portali. Gromadzenie danych odbywa się
przy wykorzystaniu plików plików Cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod
użytkownika, który jest możliwy do powiązania z danymi połączenia użytkowników
zarejestrowanych na danym portalu, a który zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili
otwarcia tego portalu.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. f) RODO –
w zakresie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią.
6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) dostawcy Współadministratorów, w szczególności podmioty świadczące usługi
prawne, informatyczne i szkoleniowe;
b) partnerzy Współadministratorów zajmujący się pozyskiwaniem klientów;
Ponadto odbiorcami danych osobowych znajdujących się w komentarzach zamieszczonych
na kontach Grupy Medipe w portalach społecznościowych mogą być inni użytkownicy tych
portali.
7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu wynikającym z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecią –
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
nie dłużej jednak niż przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Administratorzy portali społecznościowych mogą stosować inne niż wyżej wskazane okresy
przechowywania danych osobowych.
8. Informacja o przysługujących uprawnieniach
Posiada Pani/Pan prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dostępu do treści swoich danych;
sprostowania danych;
usunięcia danych ;
ograniczenia przetwarzania danych;
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan prawo do samodzielnego usunięcia danych zawartych we wstawionych
na profilu Grupy Medipe postach lub komentarzach, a także prawo do rezygnacji z czynności
typu „subskrybowania” lub „obserwowania” profilu Grupy Medipe.
9. Prawo do wniesienia skargi
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie danych opartych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionych interesów Współadministratorów lub stron trzecich,
ma charakter dobrowolny, a ich niepodanie nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji.
11. Zautomatyzowanie i profilowanie
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu –w przypadku wykorzystywania przez Administratorów portali
społecznościowych Plików Cookies.

