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"Polityka prywatności - informacja o przetwarzaniu danych osobowych" 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) przedstawiamy 
Państwu poniższe informacje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nutricare Group Sp. z o.o. Sp.K ul. Rydlówka 42A/48; 
30- 363 Kraków; (zwany dalej: Administratorem) 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach udzielenia świadczeń zdrowotnych, w celach 
archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub 
obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. 

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów 
przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów. 

4. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń 
leczniczych. 

5. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w 
przypadku ich braku nie będzie możliwe udzielenie teleporady, potwierdzenie, zmiana terminu wizyty, 
weryfikacja prawidłowości zleconych badań lub udzielenie innej informacji w zakresie ochrony zdrowia 

6. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:-osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym 
lub współpracującym z Administratorem, innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym czynności związane z utrzymaniem systemu 
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem 
bezpieczeństwa tego systemu, podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu 
zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, dostawcom usług 
technicznych i organizacyjnych dla Administratora które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych 
(w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej 
systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej). 

7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w 
dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych. 

8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób 
przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli uznacie Państwo że dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich 
oraz organizacjom międzynarodowym. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 
profilowaniu. 

11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: 
Nutricare Group Sp. z o.o. Sp.K ul. Grzegórzecka 67C/U3, 31-559 Kraków lub e- mail: 
kontakt@nutricare.com.pl 
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Polityka Cookies  
Nutricare Group Sp. z o.o. Sp.K. wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające 
między innymi na usprawnienie strony internetowej www.Nutricare.pl  

Odwiedziny serwisu internetowego Specjalistycznego Centrum Medycznego, w przeglądarce 
internetowej zezwalającej na wykorzystanie plików cookies, są równoznaczne z wyrażeniem zgody 
użytkownika na ich wykorzystywanie.  

Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w komputerze odwiedzającego przez 
serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, która jest odwiedzana, odróżnić 
odwiedzającego od innych użytkowników strony. Cookies nie mogą być wykorzystane przez Nutricare 
Group Sp. z o.o. Sp.K. do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na komputerze odwiedzającego, a co za 
tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. 
Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości komputera odwiedzającego.  

Istnieje prawny obowiązek uzyskania zgody odwiedzającego, na używanie wszystkich rodzajów 
plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą można 
wyrazić poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu 
plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia przeglądarki w celu zablokowania 
plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, należy skorzystać z funkcji Pomoc w przeglądarce 
lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, na której znajdują się  informacje na temat zarządzania 
plikami cookie w różnych przeglądarkach. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla 
stosowanych tu cookies. Należy jednak pamiętać, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie 
może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, można utracić dostęp  do 
wszystkich obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich 
przeglądania. 


