Polityka Prywatności Szpital Skawina Sp. z o.o.

I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych
użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod
adresem www.szpitalskawina.pl (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób
wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
poprzez:
1) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
2) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
3) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
II. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli
Szpital Skawina Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina,
(zwany dalej: Szpitalem).
2. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są
zgodnie z Rozporządzenie 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 (zwanym dalej: RODO).
3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe:
1) pisemnie na adres: Szpital Skawina Sp. z o.o., ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina;
2) telefonicznie: (12) 444 65 26 wew. 4;
3) drogą elektroniczna na adres e-mail: iodo@szpitalskawina.pl.
5. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody
wyrażanej wprost przez Użytkownika. Podczas wizyty w Serwisie automatycznie
zbierane są informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny,
typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
6. Szpital zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności
prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Szpital dokona przed
cofnięciem zgody.

8. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępnione podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
9. Dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom w związku ze świadczeniem
przez nie usług na rzecz Administratora.
10. Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Administrator danych osobowych oświadcza, że stosuje środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią
do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe
Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym
przetwarzaniem czy modyfikacją.
12. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich
przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
III. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących
usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących
podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do
innych stron zostały zamieszczone na stronach serwisu komercyjnie, gościnnie, na
zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem
których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób
określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu
lub korzystania z Serwisu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą
zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do
serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych,
tekstów, zdjęć, lub innych plików. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za niezależne
od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego
dostępności.
IV. Polityka plików cookies
0. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Szpital.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) „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.;
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki
internetowej.

V. Prawa własności intelektualnej
Korzystanie z zamieszczonych w witrynie internetowej materiałów jest dozwolone wyłącznie
w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie
jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących
zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez
upoważnienia udzielonego przez Szpital na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać,
modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do
celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.
Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością Szpitala. Logo i nazwa prezentowane
na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do
Szpitala. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej
stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą
być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Szpitala. Wszelkie autorskie prawa
osobiste i majątkowe do strony, jak i do jakichkolwiek jej elementów są zastrzeżone.
VI. Zmiana Polityki Prywatności
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce
Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone w serwisie,
o stosowanych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi
użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej.
VII. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie ze strony internetowej Szpitala oznacza akceptację niniejszej polityki
prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w witrynie nie
stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia
umowy.
2. Szpital zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

