
 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies 

poradni MIRMED Leonarda Bujnowicz w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (zwana dalej 

„Polityką”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników 

w serwisie internetowym udostępnionym pod adresem mirmed.pl (zwanym dalej 

„Serwisem”). Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies  

w Serwisie. 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jego użytkownicy (zwani dalej 

„Użytkownikami”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki  

i jej akceptacji. 

I. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Leonarda 

Bujnowicz – właściciel poradni MIRMED Leonarda Bujnowicz siedzibą  

w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) przy ul. Mireckiego 90, wpisanej  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP 773-

150-15-07, REGON 590354560 (zwana dalej „Administratorem”).  

Z Administratorem można skontaktować się również za pośrednictwem 

powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail 

ms4medics@gmail.com lub listownie pod adresem Administratora. 

II. Dane osobowe naszych pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu 

zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług 

oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

Dane osobowe osób bliskich naszych pacjentów są przekazywane w celu 

realizacji działań związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej. 

Dane osobowe naszych pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę 

oraz w ramach umów cywilnoprawnych przetwarzane są na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji umowy. 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są na podstawie 

udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Dane osobowe dotyczące obsługi skarg i wniosków oraz bieżącej 

korespondencji przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora związanego z wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze. 

III. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów i nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub związanych  

z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych. 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw 

trzecich ani do organizacji międzynarodowych.  

 

 



 

 

IV. W ramach realizacji wskazanych celów gromadzone są dane kategorii 

zwykłych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, 

podstawa ubezpieczenia, stopień pokrewieństwa - w przypadku osób 

zgłaszanych przez członka rodziny) oraz dane szczególnych kategorii (dane 

medyczne). 

Możemy również otrzymać adres e-mail oraz numer telefonu pacjenta,  

ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Dane  

te mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie  

na podstawie indywidualnie wyrażonej zgody. 

V. W oparciu o gromadzone i przetwarzane dane osobowe Administrator  

nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem tzw. profilowania. 

VI. Dane niezbędne do realizacji świadczeń medycznych oraz dokumentacja 

medyczna przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 

okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.  

Jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych w celach 

marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody  

do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane 

są usuwane. 

VII. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot 

leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej  

w sposób określony przepisami prawa. Odmowa podania danych może 

skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia 

zdrowotnego.  

Wyrażenie zgody marketingowej również jest dobrowolne - odmowa  

jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług medycznych. 

Jednocześnie pacjent ma prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej 

chwili osobiście, w formie mailowej lub pisemnej, a także za pośrednictwem 

swojego konta w Portalu Pacjenta, po uprzednim zalogowaniu. 

VIII. Administrator zapewnia pacjentom prawo dostępu do swoich danych,  

ich sprostowanie, żądanie ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

IX. Polityka dotycząca plików Cookies. 

 Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie 

 mirmed.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na instalację plików Cookies  

 na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu  

 oraz  wykorzystywanie plików Cookies przez MIRMED Leonarda Bujnowicz  

 w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda 

  jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli 

 Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez MIRMED w Tomaszowie  

 

  



 

 

Mazowieckim plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej 

 przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. 

 "Cookies" / Ciasteczka są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez 

 odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. 

 Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich 

 zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona 

 internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się  

 na komputerze użytkownika. 

 Pliki Cookies używane w serwisie umożliwiają mierzenie aktywności 

 użytkowników w serwisie, dostosowywanie i poprawianie sposobu działania 

 serwisu, mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu, 

 badanie preferencji użytkowników i tym samym podnoszenie jakości 

 świadczonych przez nas usług. 

Nie wykorzystujemy plików Cookies, aby kontaktować się z użytkownikiem  

za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych 

serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych. 

 W serwisie mirmed.pl mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies: 

 sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, 

 stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony  

w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez 

użytkownika. 

 Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies  

 są obsługiwane przez przeglądarki internetowe. Użytkownik w sposób 

 indywidualny wyraża zgodę na przechowanie plików cookies w ogóle lub tych 

 wybranych za pomocą ustawień w przeglądarce. Warto pamiętać, że wiele 

 plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej. 

 Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są  

 w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. 

 Użytkownik osobiście zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie 

 przez stronę mirmed.pl. 

 


