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Szanowny Kliencie,  
W związku ze stosowanym od 25 maja 2018 r. Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przekazujemy poniższe informacje dotyczące 

przetwarzania w Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Libiążu (ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż), 
danych osobowych przechowywanych w plikach cookies i przekazanych za pomocą formularza 
kontaktowego.  
 
Administrator danych:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Libiążu 
(ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż), zwana dalej Administratorem.  
 
Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Paweł Gabriel, email: pawel@maxbit.com.pl 
 
Cel przetwarzania danych 
Celem przetwarzania tych danych jest:  

• Zapewnienie prawidłowego działania Strony serwisu i dostosowanie go do potrzeb osób 
odwiedzających. W tym celu w logach serwera gromadzone są zapytania skierowane do 
serwera (m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 
internetowej i systemie operacyjnym. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do 
administrowania Stroną serwisu i do tworzenia statystyk i oceny użyteczności Strony serwisu 
oraz jej optymalizacji. Korzystanie ze Strony związane jest z przesyłaniem zapytań do 
serwera, na którym Strona jest przechowywana. Każde z zapytań skierowanych do serwera 
zapisane zostanie w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas 
serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta 
użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisywane w logach 
serwera nie są kojarzone z osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez 
naszą firmę w celu identyfikacji osób odwiedzających Stronę. Logi serwera stanowią jedynie 
materiał wspomagający administrowanie Stroną, a ich zawartość ujawniana jest jedynie 
osobom upoważnionymi do administrowania serwerem. Pozyskane dane służą naszej firmie 
także do tworzenia statystyk, które wykorzystywane są do oceny użyteczności Strony oraz jej 
optymalizacji.  
 

• Nawiązanie kontaktu. W sprawach zgłaszanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
Dane kontaktowe służą do nawiązania korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, 
przygotowywania ofert oraz marketingu bezpośredniego. 
 

• Obsługa konwersji w serwisie. Działania niezbędne do realizacji konwersji dokonanej w 
serwisie.  

 
Powyższe dane wykorzystywane są w celach utrzymania i rozwoju serwisu. 
 
Zakres oraz przekazywanie danych:  
Dane osób odwiedzających stronę przekazywane są odbiorcom w celach realizacji usług serwisu. 
Korzystamy z różnorodnych profesjonalnych narzędzi, między innymi: 
- Google Analytics oraz pliki cookie. Korzystamy z Google Analytics – będącego narzędziem do 
analizy statystyk serwisów www, opracowanego przez firmę Google. Google Analytics 
wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają 
przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje w ten sposób 
pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są 
przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na 
podstawie ilości wizyt na stronie, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne 
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usługi związane z wykorzystaniem Strony. Istnieje możliwość przekazywania przez Google 
informacji stronom trzecim, o ile zgodne jest to z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się 
przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie 
zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków 
korzystania oraz polityki prywatności uzyskać można na stronie: 
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub 
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.  
 
Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce 
internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. 
Użytkownik może też zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych 
wygenerowanych przez cookie poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na stronie: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
danych i prawo żądania przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  
 
Okres przechowywania danych: 
Dane będą przechowane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.  
 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

