
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Medycyna Estetyczna dr Ertuganow Sp.z o.o. prowadzona przez 
Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – lek. Olega Ertuganow, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Popularnej19 lok 2, 
www.medycynaestetyczna24.waw.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 
522 301 70 46, REGON 147284220 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania 
udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 
lit. h RODO w zw. z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

3. Podczas świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowujemy wszystkie 
informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia. Informacje te są zbierane, 
ponieważ jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi 
przepisami prawa, w tym ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli są 
Państwo naszym Pacjentem i utworzyliśmy dla Państwa dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej, 
co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie 
danych w celach marketingowych/przesyłania oferty handlowej, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody 
do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie, jakim jest to 
możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo 
wniesienia sprzeciwu. 

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. - Prezes urzędu ochrony 
danych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Przekazanie Placówce Medycznej danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec 
którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Jako podmiot leczniczy placówka jest zobowiązana do prowadzenia 
dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta 
z wykorzystaniem jego danych osobowych. 

8. Z uwagi na konieczność zapewnienia placówce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, 
technicznej, informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących działalności placówki, jako przedsiębiorcy, jak również 
realizacji Państwa praw, jako Pacjentów, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z placówką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz 
dostępności opieki zdrowotnej, 

b. dostawcom usług zaopatrujących placówkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające udzielanie 
świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług 
teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego), 

c. dostawcom usług prawnych rachunkowych i doradczych oraz wspierających placówkę w dochodzeniu należnych 
roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucją finansowym), 

d. osobom upoważnionym przez Państwo w ramach realizacji praw Pacjenta. 
9. W oparciu o udostępnione przez Państwo dane osobowe Placówka Medyczna nie będzie podejmowała wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
10. Placówka Medyczna nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

Na stronie naszej stronie internetowej korzystamy z różnorodnych profesjonalnych narzędzi wspomagających nas do dotarcia do 
klientów, między innymi: 

 Google Analytics oraz pliki Cookiem - 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, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne 
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://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/  
lub https://policies.google.com/privacy?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. 

  Google AdWords - bezpłatna funkcja śledzenia konwersji, dostępna w Google AdWords. Google dba w tym zakresie o 

ochronę danych klientów i użytkowników. Google umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie, za każdym razem kiedy 
użytkownik kliknie w reklamę plik cookie po 50 miesiącach wygasa. Technologia ta pozwala na prowadzenie działań 
remarketingowych. Remarketing służy do wyświetlania reklam Strony użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Stronę, 
podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na tę usługę, może odmówić 
zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi 
plików cookie. Istnieje też możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji 

http://www.medycynaestetyczna24.waw.pl/


poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. 
Więcej informacji na temat reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz informacje na temat rezygnacji z udostępniania 
informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej można uzyskać na stronie 
http://youronlinechoices.eu/. 

 Piksel Facebook - stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 

Za jego pomocą uzyskujemy możliwość śledzenia ruchów użytkowników odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie 
konwersji, względnie poprzez kliknięcie na reklamę Facebooka. Pozwala nam to określić skuteczność ogłoszeń reklamowych 
na potrzeby statystyki i badań rynku. Zebrane w taki sposób dane są dla nas anonimowe, co oznacza, że danych 
poszczególnych użytkowników są dla nas niewidoczne. Jednak dane te są gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o 
czym informujemy użytkowników zgodnie z wiedzą jaką posiadamy. Facebook ma możliwość połączenia tych danych z kontem 
użytkownika na Facebooku i zastosowania ich do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. 
Facebook ma możliwość używania w tym zakresie plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze 
Strony. Informacje na temat ochrony danych oraz odpowiednich ustawień można uzyskać: 
https://www.facebook.com/about/privacy. 

 Google Custom Search Engine - używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Informacje na temat ochrony 

danych użytkownika przez Google dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.  
 Google Double Click - możemy wykorzystywać pliki cookie DART do celów wyświetlania reklam przez system Google 

DoubleClick, który tworzy plik cookie, w momencie odwiedzania stron internetowych, używając systemu reklamowego 
DoubleClick. Ten plik cookie używany jest do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki cookie 
DART umożliwiają Google i partnerom wyświetlanie użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w 
innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, takich jak imię, adres e-mail, adres czy numer 
telefonu. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z używania pliku cookie DART, aby tego dokonać należy odwiedzić stronę 
rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji można też uzyskać na 
stronie:https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: 
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp można zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych 
przez dostawców reklam. 

 Wtyczki społecznościowe - wykorzystywane są wtyczki sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. 

Podczas odwiedzania Strony przez użytkownika przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. 
Zawartość wtyczki przesyłana jest z portalu społecznościowego bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a następnie 
zintegrowana zostaje ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację o odwiedzeniu 
konkretnej strony przez użytkownika. W sytuacji kiedy użytkownik jest zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci 
społecznościowych mogą one powiązać wizytę z kontem użytkownika. W trakcie skorzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie 
„Lubię to”, przeglądarka przesyła odpowiednią informację na Facebooka, gdzie informacja ta zostanie zachowana. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci 
społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. W ten sposób można również uzyskać 
informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę prywatności. Nasza strona zawiera również 
bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez 
te podmioty. Podmioty te nie posiadają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych 
przez Stronę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki prywatności na wskazanych portalach należy odwiedzić 
stronę konkretnego usługodawcy. 

 
 


