Polityka prywatności i plików cookies
1. Niniejszy dokument zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystywania plikówcookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej
www.stardent.com.pl
2. Administratorem strony jest Barbara Binda "Stardent" Gabinet stomatologiczny

(dalej: Gabinet), NIP: 1130202837, ul. Abrahama 6, Warszawa 03-982.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwościzwiązanych z polityką prywatności, w każdej chwili
możnaskontaktować
się
z
nami,
wysyłającwiadomośc ́
na
adres:gabinet@stardent.com.pl
4. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisówRODO jest
Barbara Binda "Stardent" Gabinet stomatologiczny NIP: 1130202837, ul. Abrahama 6,
Warszawa 03-982.
5. Przepisy RODO przyznają Państwu potencjalne
przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

uprawnienia

związane

z

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w
art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.
7. Zawsze możecie Państwozwrócić się do nas z żad̨ aniemudostępnienia informacji o
tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.
Wystarczy wysłać wiadomośc ́ na adres gabinet@stardent.com.pl. Podany powyżej
adres e-mail mogą Państwowykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań
związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
8. Gwarantujemy Państwupoufnośc ́ wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie wszelkich środkówbezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. Strony internetowe Warszawa Studio Graficzne z siedzibą w Warszawie, ul.
Patriotów 222B – w celu przechowywania adresów IP osób odwiedzających
stronę oraz adresów e-mail.

2. Martel Media Urszula Rzeska, NIP: 113-23-49-378, ul. Prusa 43 lok. 106, 05-800
Pruszków – w celu odpowiedniego zarządzania naszą wizytówką w Google,
cowiązė się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczącyte usługi dostępu
do Państwa danych osobowych.
3. Biuro rachunkowe MARFIS Anna Młot, NIP: 5321110309, 05-420 Józefów, ul.
Wspólna 13a – jako podmiot obsługujący Gabinet w zakresie usług księgowych.

10. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych
gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
11. Kontaktującsię z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny
przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w
treściwiadomościzawrzeć można również inne dane osobowe.

12. W tym przypadku Państwa dane przetwarzane są w celu kontaktu z Państwem, a
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca
z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu
kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby
wewnętrzne (art. 6ust. 1 lit. c RODO).
13. Treśc ́ korespondencji możepodlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie
jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo domagania się
przedstawienia historii prowadzonej korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji),
jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z
uwagi na nasze nadrzędneinteresy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z
Państwa strony.
14. Nasza strona wykorzystuje plikicookies,
doświadczeniazwiązane z korzystaniem z niej.

by

zapewnić

Państwu

najlepsze

15. Cookies
to
niewielkie
informacje
tekstowe,
przechowywane
na
Państwaurządzeniukońcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), któ remogą być
odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
16. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat
stosowania plikówcookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie
plikówcookies. Dzięki specjalnemu narzędziuistniejemożliwośc ́ zarządzania plikami
cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możnazmienić ustawienia cookies z
poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle je usunąć. Może to jednak powodować
trudności w korzystaniu ze strony.
17. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony,
w szczególności w celu dostosowania prezentowanych produktów do Państwa
preferencji i upodobań.

18. Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiązė się z
wykorzystywaniem plikówcookiespochodzących od podmiotów trzecich.
19. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba
osóbodwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone
podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiązė się z
wykorzystaniem plikówcookies firmy Google LLC.
20. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plikówcookiesmają
Państwomożliwośc ́ zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy
mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
21. Zapewniamy możliwośc ́ korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tej funkcji wiązė się z
wykorzystywaniem plikówcookiesadministratoró wserwisówspołecznościowych takich
jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
22. Korzystanie ze strony wiązė się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest
w logach serwera.
23. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i
przechowywane są na serwerze.
24. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa
identyfikacji.
25. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służac̨ y do administrowania
stroną, a ich zawartośc ́ nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.

