Regulamin i Polityka prywatności
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Stomatologii STADENT.
Mamy siedzibę w Warszawie przy ul. Maciejewskiego 3, 03-187 Warszawa.
Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób:
•
•

•

listownie: Centrum Stomatologii STADENT, ul. Maciejewskiego 3, 03-187 Warszawa;
telefonicznie: tel. 22 629 04 56; Wyjaśnimy teraz zasady przetwarzania danych, które
możemy wykorzystać w trakcie gdy oglądasz naszą stronę internetową. Jeżeli
przekażesz nam swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, to nie
będą one wykorzystane w żaden inny sposób jak w celu: komunikacji korzystania z
usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i
poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o
medycznej działalności C.S. STADENT. Dane te nie będą udostępnione na zewnątrz
naszej firmy poza przypadkiem korzystania z usług podmiotów trzecich w celu
realizacji Twojego zamówienia oraz konieczności ich udostępnienia wtedy gdy
poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. Sądy i Policja;
mailowo: info@stadent.pl;

Po co potrzebne nam są Twoje dane osobowe?
Twoje dane są nam potrzebne wyłącznie w celu komunikacji korzystania z usług medycznych
oraz otrzymywania informacji dot. planowanych wizyt za pośrednictwem telefonii
komórkowej i poczty elektronicznej, jak również informacji o medycznej działalności C.S.
STADENT. Jeżeli wyrazisz zgodę, także po to, by przekazywać Ci informacje na temat nowych
działań naszej placówki, które mogłyby Ciebie zainteresować.

Jak długo będziemy wykorzystywać te dane?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie dostarczania usług medycznych.

Komu możemy przekazać Twoje dane?
Nikomu nie udostępniamy Twoich danych bez Twojej wyraźnej zgody.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane, jeśli będzie to konieczne.
Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom:
•
•

osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych;

•

innym odbiorcom danych – np. kurierom, pracowniom protetycznym i
ortodontycznym, rejestratorom zamówionych usług np. domen, lub płatności
elektronicznych.

Pliki Cookies
Pliki Cookies – używane na naszych stronach służą do zapamiętania Twoich ustawień,
zamówień oraz wypełnianych formularzy tzw. autouzupełnianie. Dzięki nim strona działa
sprawniej i nie musisz ponownie wpisywać już raz zapisanych informacji. Pliki Cookies nie
przechowują danych osobowych a jedynie zapamiętują Twoje preferencje. Cookies
zapisywane są na urządzeniu z którego sam korzystasz nawet po opuszczeniu strony.
Jak się pozbyć zapisanych plików Cookies? W zależności od rodzaju przeglądarki, z której
aktualnie korzystasz opcja usunięcia znajdują się zwykle w menu narzędzia, opcje
internetowe, prywatność lub ustawieniu plików Cookies. Jeżeli będziesz miał problem ze
znalezieniem miejsca, w którym można usunąć zapisane pliki Cookies, na pewno znajdziesz
te informacje w Internecie. Pamiętaj, aby szukać informacji o swojej przeglądarce.

Prywatność i bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Twoich danych.
Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne,
elektroniczne oraz stosujemy specjalne procedury. Masz możliwość wyboru zakresu
przetwarzania swoich danych. Nie gromadzimy bez Twojej wiedzy danych osobowych. Przed
wypełnieniem swoich danych będziesz na bieżąco informowany o ich zbieraniu np. w ramach
rejestracji, zakupów, chęci otrzymywania newsletterów lub formularza, który nam
przesyłasz. Ze względu na obowiązujące prawo masz możliwość wglądu oraz poprawienia
swoich danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do:
1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych;
2. dostępu oraz zmiany swoich danych;
3. żądania zaprzestania ich przetwarzania.
W tym celu możesz się z nami kontaktować:
•
•
•

listownie: ul. Maciejewskiego 3 03-187 Warszawa
telefonicznie: tel. 22 629 04 56
mailowo: info@stadent.pl

