
Polityka Prywatności  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi 

osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej 

www.domdlaseniora.com.pl (dalej jako Strona) 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest UNI-MEDICA 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Administrator). 

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: ul. Leśna 37A 

Jaroszowiec 32-310 Klucze, e-mail: sekretariat@omdlaseniora.com.pl, telefonem nr 32 212 12 

11 

4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem. 

5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (dalej RODO). 

  

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe osobiście w siedzibie Administratora, listem 

tradycyjnym na adres siedziby Administratora, za pośrednictwem e-mail: 

sekretariat@omdlaseniora.com.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda 

Użytkownika) w celu skontaktowania się z Administratorem. Dane mogą być przetwarzane do 

momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika, lub zamknięcia strony 

www.domdlaseniora.com.pl. 

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. 

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych osobowych, lub podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa. 

6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

poddawane profilowaniu. 

  

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c. prawo do przenoszenia danych, 

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 

Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez Administratora 

2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z 

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej 

na adres mailowy: sekretariat@omdlaseniora.com.pl, listownie  na adres Administratora, 
telefonicznie pod nr 32 212 12 11. 

  

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

http://www.domdlaseniora.com.pl/
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1. Zabezpieczenie danych osobowych przez Administratora realizowane jest przy wykorzystaniu 

niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, 

zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu. 

2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem 

przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane 

dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to 

konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w 

tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania. 

3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 

następujący sposób: 

a. Poprzez dobrowolnie przekazana informacje. 

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”). 

  

V. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

1. Strona korzysta z plików cookies. 

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

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do 

korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 

  

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 

dozwolonych. 

2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę 

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z 

żądania. 

 

VII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
1. Prawa autorskie do Strony: 

a. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści zawartych na stronie 

internetowej www.domdlaseniora.com.pl (dalej jako Strona) przysługują Spółce, zwanej 

dalej Administratorem. 

b. Wszelkie prawa do całej koncepcji Strony, w tym do wszystkich jego elementów 

graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych Strony są zastrzeżone na rzecz 

Administratora. 

c. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na Stronie, pod 

warunkiem nienaruszania praw autorskich. 

d. Żadna część Strony nie może być reprodukowana bez uprzedniej pisemnej zgody 

Administratora do konkretnej części składowej 

e. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1231) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010). 

2. Inne prawa autorskie. 
Na Stronie mogą znajdować się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, teksty, 
zdjęcia, grafiki, które są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie umieszczonych w portalu materiałów wymaga zgody ich właścicieli. 

3. Odpowiedzialność. 
W żadnym wypadku Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 
użytkownika lub innych osób za jakiejkolwiek decyzje lub działania podjęte na podstawie 
informacji znajdujących się na Stronie. 

 


