
Polityka prywatności strony internetowej diagnostyka.digital

Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych

osobowych ogranicza zbieranie informacji o Użytkownikach strony (dalej: Użytkownik) do

niezbędnego minimum. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania

użytkowników na naszej stronie internetowej lub do personalizacji zawartości naszej strony

internetowej. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników

naszej strony.

§ 1

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Diagnostyka Digital Hub Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864

Kraków.

2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

(dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres

przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane

dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane

dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez

okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,

zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub

organizacyjnych.

§ 2

1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak

niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem poprzez dane kontaktowe

wskazane na naszej stronie.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich

poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z

przepisów prawa. Użytkownik ponadto ma prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.

3. W przypadku kiedy dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem Użytkownik ma

prawo powiadomienia organu nadzorczego ochrony danych osobowych.



4. W sprawach dotyczących danych osobowych Użytkownik może kontaktować się pisząc na

adres biuro@diagnostyka.digital lub bezpośrednio kontaktując się z inspektorem ochrony

danych na adres iod@diag.pl.

5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie osoby upoważnione przez

Administratora danych. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać również podmioty i

organy uprawnione na podstawie przepisów prawa na żądanie takich podmiotów i organów.

§ 3

1. Warunki korzystania z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika z przeznaczeniem

polepszenia jakości korzystania ze strony internetowej.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa

umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików

cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki

internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronie internetowej, niemniej w dalszym ciągu Użytkownik będzie mógł z niej

korzystać.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być
również przez inne podmioty, z których usług korzysta spółka Diagnostyka Digital Hub.

7. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady

korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach należy zapoznać się z polityką
ochrony prywatności Google dostępną pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy

pomocy narzędzia:

https://www.google.com/ads/preferences/.

9. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.

10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:

● czas nadejścia zapytania,

● czas wysłania odpowiedzi,

● nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

● informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

● informacje o przeglądarce użytkownika,

● informacje o adresie IP.

11. Dane, o których mowa w ust. 10 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi

stronę
12. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

przeglądarki.

13. W celu zaprzestania rejestrowania cookies:

mailto:biuro@diagnostyka.digital
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https://www.google.com/ads/preferences/


● w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję
“Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć
“Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies;

● w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie

pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”;

● w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji

“Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”;

● w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję
“Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.


