Twoje dane
Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania
przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw
prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w
przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej
strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy –
przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest
uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Jakie dane są przetwarzane na tej stronie internetowej?
Na naszej stronie używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania
danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia prawidłowego działania
serwisu. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres
IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np.
local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i
urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.
Administratorzy
Administratorami Twoich danych osobowych będą podmioty z Med-Alko Sp. Z o.o. na którego
stronę wszedłeś, a pełne dane wszystkich podmiotów możesz sprawdzić w siedzibie naszej
firmy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medalko.pl, nr tel. 882 106 073
Przekazywanie danych
Twoje dane będą przetwarzać podmioty z Med-Alko Sp. Z o.o. i Zaufani Partnerzy, jeśli
wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom.
W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego
korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot
z Med-Alko Sp. Z o.o. lub Zaufanego Partnera. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w
przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową, agencją interaktywną,
agencją multimedialną czy firmami informatycznymi sprwaującymi opiekę techniczną nad
naszym serwisem) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym
przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich
przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich
do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym
przypadku.
Cookies
Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki
cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych
oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania
ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani
Partnerzy. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim
urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła
do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz
nasz serwis. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz
pod tym linkiem. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki,

by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z
Twojego urządzenia.
Zgoda
(Obejmująca niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na
podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach
cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików możesz w
łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Rozumiem zasady, zgadzam się” na alercie
który będzie wyświetlany do czasu wyrażenia tej zgody. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej
zgody lub w ograniczyć jej zakres prosimy o zmianę ustawień Twojej przeglądarki bądź
opuszczenie serwisu”.
. Informujemy jednocześnie, iż w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych
przetwarzać będziemy Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych
szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.

