POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie dn. 25.05.2018 r. przepisów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
RODO, spieszę poinformować o najważniejszych informacjach związanych z polityką prywatności:
1. Administratorem danych osobowych /„Administrator”/ jest:
Liriamed – indywidualna praktyka położnej Adela Białoboki-Chylińska,
58-105 Świdnica
ul. Waryńskiego 25
NIP 884-262-80-74
REGON 361259770

2. Kiedy podajesz dane osobowe?
Kiedy korzystasz z moich usług – na żywo, poprzez serwisy internetowe (np. Facebook, grupa na
Facebook’u), strony internetowe, wiadomości mailowe, kontakt telefoniczny, aplikacje
zainstalowane na urządzeniach końcowych.
Dane te mogą być zapisywane np. w formie plików Cookies – Ciasteczek.
3. Co to są Ciasteczka?
Ciasteczka „Cookies” to takie małe pliki, które służą optymalizowaniu funkcjonalności strony i
dopasowywaniu jej do użytkowników. Są niezbędne do realizowania usługi. Nie służą natomiast
zbieraniu danych z Państwa urządzeń.
4. Kiedy wyrażasz zgodę na podanie, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych?
Klikając przycisk „Rozumiem, przejdź do strony” i kontynuując przeglądanie mojej strony
internetowej oraz bloga, serwisów internetowych (np. Facebook, grupa na Facebook’u), pisząc
wiadomość mailową, kontaktując się ze mną telefonicznie lub poprzez aplikacje zainstalowane na
urządzeniach końcowych.
5. Jakie są korzyści dla Ciebie z istnienia polityki prywatności?
Priorytetem dla mojej działalności jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Pamiętaj, że
podanie danych jest dobrowolne, posiadasz prawo wglądu oraz możliwość poprawiania danych.
Ponadto przysługuje Ci możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w
każdym momencie.
Czas przechowywania danych osobowych przed Administratora regulowane jest przepisami prawa.
6. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych możesz odwiedzać moje strony
internetowe, profile oraz grupy społecznościowe, co pozwoli Ci na komentowanie, zadawanie
pytań, wysyłanie wiadomości tekstowych, a mi – umożliwi odpowiadanie na Twoje wątpliwości.
Co ważne, dzięki temu możesz skontaktować się ze mną telefonicznie lub przy pomocy aplikacji
zainstalowanych na urządzeniach końcowych.
Podanie danych w celu dodania komentarza na blog lub na profilu / grupie na portalach
społecznościowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc dokonać tej czynności.
Co ważne, masz prawo zażądać usunięcia danego komentarza lub posta w chwili, gdy będziesz tego
potrzebować.
7. Kto jest odbiorcą danych?

Twoje dane osobowe będą – tylko w razie konieczności – przekazane podmiotom zaufanym, które
w ramach zawartej ze mną umowy realizują założone przeze mnie cele (np. usługi księgowości
celem rozliczania faktur, usługi telekomunikacyjne celem wysłania wiadomości SMS lub
nawiązania połączenia). Innym podmiotom dane mogą zostać przekazane, ale tylko na Twój
wyraźny wniosek. Oczywiście, podanie danych osobowych organom prawnym takim jak policja,
sądy itp. są regulowane przez przepisy prawa ogólnego.
8. Jakie są Twoje prawa?
Posiadasz prawo do dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wglądu do tych
danych, a także możliwość dokonywania zmian bądź przeniesienia praw. Co ważne, w każdej
chwili możesz wycofać zgodę, jeśli takową udzieliłaś/-eś lub też zażyczyć sobie usunięcia
wszystkich komentarzy.

