
Polityka prywatności i polityka plików cookie 

Drogi Użytkowniku! 

Administratorem danych jest Telewolt sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Koszykowa 70/2 00-671 Warszawa. 

MedycynaEstetyczna.com.pl  zawiera odnośniki do innych stron internetowych, za które nie ponosimy 

odpowiedzialności. Po przejściu na inne strony po prostu sprawdź ich politykę prywatności. 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 

inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

        listownie na adres: Telewolt sp. z o.o. Koszykowa 70/2 00-671  Warszawa 

        przez e-mail: iodo@przychodnie.pl 

        telefonicznie 22 621 81 17 

Jakie dane zbieramy? 

Podczas każdej wizyty użytkownika automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje : 

czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, lokalizacja itp. 

Powyższe informacje przechowujemy przez czas nieokreślony, pomagają nam administrować portalem, tworzyć 

zmiany dostosowane do potrzeb i zapytań użytkowników, dostępne są tylko osobom upoważnionym do 

administrowania serwerem. 

Dodatkowo MedycynaEstetyczna.com.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron m.in.: liczba 

odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty, lokalizacja, ilość kliknięć itp. Dane te służą nam do analizy statystyk 

odwiedzin, określania najciekawszych dla czytelników informacji na stronie i innych. Aktualnie używamy Google 

Analytics, które działają w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację osoby, 

bez jej zgody. Ważne! Zapoznaj  się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Drogi Użytkowniku, kiedy do nas dzwonisz lub piszesz przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, 

adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie, realizacji 

umowy, świadczenia usługi. Przechowywane aby zapewnić prawidłowość realizacji Twoich wniosków i usuwane po 

wygaśnięciu podstawy prawnej.  

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z bazy,  masz możliwość usunięcia lub modyfikacji swoich danych, 

poprzez przesłanie na adres iodo@przychodnie.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te 

dane. 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") 

MedycynaEstetyczna.com.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz 

usprawniają działanie serwisu. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane 

wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję 

odrzucania plików cookie. 

Telewolt sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie na tej 

podstronie nowej polityki prywatności. 
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