Polityka prywatności i Cookies
Polityka Prywatności evi-MED Sp. z o. o.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa,
przekazujemy informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, mającą
charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie evi-MED.
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
evi-MED Sp. z o. o przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest evi-MED Sp. z o. o z siedzibą w Gdyni 81-323, przy ul.
Morskiej 43. Za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych odpowiada Administrator
Bezpieczeństwa Informacji, powołany przez Administratora Danych Osobowych.
3. Polityka Bezpieczeństwa Informacji
W evi-MED Sp. z o.o. wdrożona jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania
Systemem Informatycznym. Wszyscy pracownicy evi-MED Sp. z o.o. zostali upoważnieni przez
Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz
Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zasad
bezpiecznego przetwarzania danych.
4. Dane osobowe
Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w
formularzu do evi-MED Sp. z o.o. Podane dane są przetwarzane w celach kontaktu, udzielania dodatkowych
informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług medycznych,
zarządzania usługami medycznymi. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach
kontaktowych na stronie internetowej evi-MED jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie
za zgodą użytkownika.
Informujemy o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Udostępnianie danych podmiotom trzecim
evi-MED Sp. z o. o nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą,
chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. policja, sąd, prokuratura).
6. Informujemy iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza
zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od evi-MED Sp. z
o.o. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach
prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno – informatycznych.

Polityka evi-MED Sp. z o.o. dotycząca plików Cookies
Polityka plików Cookies odnosi się do wszystkich witryn (w szczególności umieszczonych w domenie evimed.pl) , których właścicielem jest evi-MED Sp. z o .o. siedzibą w Gdyni 81-323, przy ul. Morskiej 43.
1. Co to są pliki Cookies?
Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony
internetowe, pobierane na komputerze użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
serwisu. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików
znajdujących się na komputerze użytkownika.
2. W jakim celu strona internetowa evi-MED Sp. z o.o. korzysta z plików Cookies?
Nasza strona internetowa wykorzystuje mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika
podczas korzystania z naszej strony. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają
poprawne działanie aplikacji.
Pliki cookies używane na stronie internetowej evi-MED Sp. z o.o. umożliwiają mierzenie aktywności
użytkowników na stronie internetowej. Stosujemy pliki Cookies w celu:
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i zawartości
 dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika
 do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu
 dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny
Pliki Cookies umożliwiają również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie
jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z
użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej.

3. Zarządzanie plikami Cookies
Przez fakt korzystania ze strony internetowej evi-MED wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies
oraz wykorzystywanie tych plików przez evi-MED Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Polityką. Informacje na
temat zarządzania plikami Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. Brak zmiany
ustawień plików cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez
stronę internetową evi-MED.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez evi-MED Sp. z o.o. plików Cookies, powinien
zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób, mając na uwadze to, że niektóre funkcje
witryny mogą nie działać.
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