Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA CHIRGICZNA TGOMASZ CHMUROWICZ
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Usługodawca.
2.Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie celu realizacji świadczeń medycznych związanych z konsultacjami
lekarskimi, zabiegami operacyjnymi i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Klienci mają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Wszystkie dane osobowe Klienta otrzymujemy poprzez rejestrację telefoniczną, osobistą, strony internetowe
obsługujące kalendarze rejestracji.
4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego wizytę Klienci mają
możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych
kontakt@chmurowicz.pl

można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach
udostępnionych opcji.
5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej
stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej
wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie
Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji
Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych strona internetowa www.chmurowicz.pl jest zabezpieczona
certyfikatem SSL.
7. Dokumentacje medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i przechowywana jest przez 20 lat od daty
ostatniego wpisu.
8. Dokumentacja może być prowadzona przez zewnętrzny serwis na podstawie odrębnej umowy.
9. Dane osobowe i medyczne mogą być udostępniane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia
ciągłości leczenia.
10. Strona internetowa www. Chmurowicz.pl może zbierać danę Użytkowników poprzez zastosowania kodu
Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel, YouTube,
11. Strona jest hostowana na serwerach zewnętrznej firmy hostingowej. Każdorazowe wejście na stronę
(wywołanie strony) powoduje, że po stronie serwera zapisywane są następujące dane Klienta data i godzina,
adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej. Powyższe dane służą obsłudze
technicznej, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz poprawności działania systemu i mogą być udostępnione jedynie
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych
przepisów obowiązującego prawa. Polaczenie pomiędzy urządzeniem końcowym Klienta, a serwerem jest
zabezpieczone odpowiednim szyfrowaniem SSL

12. Przeglądarka internetowa Klienta może także przechowywać tzw. pliki cookes, które mogą ułatwiać
korzystanie ze Strony w przyszłości. Pliki cookies w żaden sposób nie przekazują jakichkolwiek indywidualnych
danych osobowych odwiedzającego. Klient ma także możliwość wyłączania lub kasowania plików cookies
korzystając z odpowiedniej opcji w menu swojej przeglądarki internetowej.

