
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

I. Podstawa prawna
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
skrócie RODO.

II. Administrator danych osobowych
Administratorem Panstwa danych osobowych jest NZOZ Jantar: Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia z siedzibą: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8.

III. Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w
celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie
uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin użytkowników na stronie Internetowej
znajdującej się pod adresem www.nzoz-jantar.pl

IV. Narzędzia analityczne w których wykorzystujemy dane osobowe
Korzystając ze strony Internetowej znajdującej się pod adresem www.nzoz-jantar.pl
zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia z siedzibą: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8 w celu
marketingowym.
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja
zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics.

V. Czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pół roku do czasu wykorzystania
możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności
gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Prawa użytkownika
Jako użytkownik korzystający ze strony Internetowej znajdującej się pod adresem
www.nzoz-jantar.pl posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane są wykorzystywane do
profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics. W sytuacji wniesienia
sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień swojej przeglądarki.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

I. Co to są pliki cookies?
Pliki cookies to niewielkie dane informatyczne, głównie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony. Zawierają one w
szczególności informacje o podstronach naszej strony internetowej, które odwiedził
użytkownik oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika.

II. Dlaczego je wykorzystujemy?
Głównie dlatego, aby dostosować zawartość strony internetowej, a więc wyświetlanych
treści do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pomagają nam też w tworzeniu anonimowych



statystyk, dzięki którym dowiadujemy się w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają ze
strony. To z kolei pozwala nam stwierdzić, w jakim kierunku rozwijać naszą stronę, tak by
działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu.

III. Bezpieczeństwo
Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika czyli np. zapamiętania logowania do
serwisu. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym.

IV. Usuwanie
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w
urządzeniu końcowym. Jeśli użytkownik chce zablokować pliki cookies, może dokonać
zmiany ustawień swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi tych plików może
utrudnić działanie i funkcjonalność strony internetowej. Informacje dotyczące obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki lub na stronie jej producenta.


