POLITYKA PRYWATNOŚCI MED CONSULTANT
Med Consultant spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul.
Kredowa 7/6, 20-502 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000579010, posiadająca NIP: 946-265-50-88 oraz REGON:
362666603, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.000,00 (trzydzieści tysięcy)
złotych, oświadcza, iż niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez Med
Consultant i może być wykorzystywana jedynie celu korzystania z usług oferowanych
przez Med Consultant. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne,
każdorazowo użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli
użytkownik się z nimi nie zgadza, uprasza się o niezwłoczne zaprzestanie
korzystania z niniejszej witryny.
Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, logo, grafiki, pliki
dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na niniejszej witrynie internetowej
w tym projekt i układ witryny podlegają ochronie prawem autorskim oraz przepisami
dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych
obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie
dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych witrynach
internetowych. Niniejsza witryna internetowa może zawierać również materiały,
objęte prawami autorskimi podmiotów, co zostanie wyraźnie zaznaczone.
Odpowiedzialność
W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, użytkownik
wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Med Consultant nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogły
powstać, bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z
niniejszej witryny internetowej oraz wszelkich innych witryn internetowych, do których
prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej witrynie.
Odpowiedzialność użytkownika
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej witryny
internetowej. Jeśli użytkownik wywoła jakiekolwiek zakłócenie pracy witryny
internetowej lub systemów przekazujących ją innym użytkownikom, będzie ponosił
odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty związane z
usunięciem spowodowanej szkody.
Odnośniki do innych witryn internetowych
Na witrynie internetowej Med Consultant mogą znajdować się linki do innych witryn
internetowych. Chcemy zwrócić uwagę, iż nie mamy żadnego wpływu na
ukształtowanie i zawartość witryn, do których prowadzą te linki. Dlatego też nie
możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub

jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się
niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych witryn internetowych. Niniejsze
oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na niniejszej
witrynie internetowej linków do zewnętrznych witryn internetowych i ich zawartości.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Ochrona sfery prywatnej użytkowników w procesie przetwarzania danych osobowych
jest dla Med Consultant ważny zagadnieniem. Dane osobowe zawarte w
formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za
pośrednictwem niniejszej witryny,Med Consultant przetwarza w sposób zgodny z
zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa
polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór
zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona
baza danych, przechowywana na serwerze witryny w specjalnej strefie
bezpieczeństwa.
Cookies
Med Consultant stosuje tzw. cookies (ciasteczka), aby móc obserwować upodobania
użytkowników niniejszej witryny internetowej i aby mieć możliwość optymalnego jej
kształtowania. Cookies są to małe pliki, które czasowo zostają zapisane na dysku
twardym komputera użytkownika. Informacje zawarte w cookies służą także
ułatwieniu nawigacji i umożliwiają łatwe korzystanie z witryny internetowej.
Użytkownicy mogą także używać niniejszej witryny internetowej bez zapisywania
cookies na twardym dysku komputera.
Zakres przetwarzania informacji
W czasie wizyty na niniejszej witrynie internetowej serwery standardowo zapisują
nazwę dostawcy usług internetowych, witrynę internetową, z której następują
odwiedziny oraz datę i czas trwania wizyty. Med Consultant używa tych danych w
celach technicznego zarządzania witryną internetową, badania rynku i marketingu
tylko w każdorazowo wymaganym do tego celu zakresie. Przekazanie danych
osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach
bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych. Ponadto dane
osobowe są zbierane tylko wtedy, jeśli poda je dobrowolnie sam użytkownik, np. w
ramach rejestracji, wypełnienia ankiet lub w celu zawarcia albo wykonania umowy.
Med Consultant nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za
wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych
organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Prawo do udzielenia informacji, weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych
osobowych
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił
swoje dane osobowe Med Consultant, Med Consultant zapewnia dostęp do

dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia, informując w
jaki sposób należy to uczynić. Metoda kontaktu: abi@skonsultuj.pl
Prawo właściwe
Właściwe dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie, bez względu na
ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w
miejscu zamieszkania lub siedziby użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania
sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej witryny internetowej
lub przestrzeganiem niniejszych warunków jest w przypadku sporów z konsumentami
właściwy miejscowo dla konsumenta sąd powszechny zaś przy sporach z nie
konsumentami sąd powszechny właściwy dla siedziby Med Consultant.
Pozostałe informacje
Rejestracja Użytkownika na naszej stronie internetowej oznacza, że zgadza się on
na przetwarzanie danych podanych w procesie rejestracji oraz że nie musi on
podawać ponownie swoich danych przy dokonywaniu kolejnej rezerwacji.
Jeśli zmienimy niniejszą Politykę prywatności, zaktualizowaną wersję opublikujemy
na naszej stronie internetowej.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 05.05.2017 r.

