Polityka prywatności
§1. Informacje ogólne
1. Właścicielem strony jest MULTIDENT Specjalistyczne Centrum Stomatologii i Medycyny
41-400 Mysłowice , ul. Katowicka 26, tel: 32 222 82 08
2. Strona może pozyskiwać informacje o użytkownikach i ich zachowaniach:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka")
3. Właściciel przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających stronę. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko
i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Dane identyfikacyjne, do żadnych celów,
nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, z wyłączeniem podmiotów
administrujących stronę w imieniu właściciela.
§2. Informacje w formularzach
Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, a ponadto może zapisać
informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
§3. Informacja o plikach cookies
1. Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Strona nie zbiera w sposób
automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowej.
2. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji
zebranych od użytkowników. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
4. Właściciel strony jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym te pliki w
celu:
 tworzenia statystyk,
 ulepszanie ich struktury i zawartości strony,
 utrzymanie sesji użytkownika strony,
5. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
 „sesyjne”(session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej.
 „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą dokonać w
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o

każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje strony. Jeśli
użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron.
§4. Udostępnianie danych osobowych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych, to jest
wyłączenie za zgodą zainteresowanej osoby lub żądanie
uprawnionego organu.
§5. Pozostałe uprawnienia
1. W związku z przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, przysługuje
użytkownikowi prawo żądania dostępu do tych danych wraz z prawem wykonania kopii
tych danych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych lub żądania przeniesienia ich do
innego podmiotu; zgłoszenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeżeli dane są przetwarzane na
podstawie dobrowolnej zgody, to zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.
2. W celu uzyskania informacji, jak skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień należy
skontaktować się z właścicielem strony osobiście, listownie, telefonicznie pod wskazanym
wyżej numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

