POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU „Bliscy Zdrowiu”
dostępnego pod adresem: www.bliscyzdrowiu.pl

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji
osobistych, w tym danych osobowych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy
to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej
przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora. Niniejszy
dokument stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, jaką zawiera Użytkownik z Usługodawcą poprzez rejestrację w Portalu
„Bliscy Zdrowiu”. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania
danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając
stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego
prowadzenia serwisu i jest zgodne z Regulaminem oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1. Usługodawca

jest

Administratorem

danych

osobowych

podanych

przez

Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
2. Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu, oświadcza, że:
a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela Portalu w celu
administracji Kontem, oraz świadczenia usług w ramach Portalu, zgodnie z Regulaminem
dostępnym pod adresem: www.bliscyzdrowiu.pl/regulamin
3. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie „Bliscy Zdrowiu” ma prawo wglądu
do własnych danych ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez
Administratora, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie
konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie
usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika
w ramach serwisu „Bliscy Zdrowiu” odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik
swoim dotychczasowym zachowaniem na Portalu naruszył Regulamin bądź
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia
tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika – w zakresie
dopuszczalnym przez prawo.
5. Za wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo, Regulamin
oraz niniejszą Politykę Prywatności, Usługodawca nie udostępnia danych
osobowych Użytkownika osobom trzecim.
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Usunięcie przez właściciela Portalu, na wniosek Użytkownika przesłany pod adres
kontakt@bliscyzdrowiu.pl, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym
powoduje, iż dalsze świadczenie usług w ramach Portalu staje się technicznie
niemożliwe i jest równoważne z usunięciem Kont tego Użytkownika.

8. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkownika polegające na zbieraniu
danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w
szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z
przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika. Niektóre działania
wymagają rejestracji Konta Użytkownika takie jak dostęp do grup wsparcia,
przeglądanie ogłoszeń badań klinicznych i zapisywanie się do badań klinicznych i
są możliwe tylko dla zalogowanych Użytkowników. Można też skontaktować się z
Administratorem bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
kontakt@bliscyzdrowiu.pl, także nie rejestrując konta.
10. Podczas Rejestracji Użytkownik wprowadza takie dane osobowe jak adres e-mail,
hasło, wiek, kod pocztowy i płeć.
11. Po utworzeniu Konta Użytkownika w Portalu, niektóre informacje o Użytkowniku
oraz o jego aktywności będą udostępniane innym Użytkownikom Portalu. Do
danych tych może należeć: nazwa użytkownika, wiek, płeć, województwo. W
przypadku
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udostępniane dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych obejmujące: nazwa

użytkownika, wiek, płeć, województwo.
12. W związku z korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zbierane
są dane obejmujące: adres e-mail Użytkownika oraz inne dane objęte treścią
korespondencji.
13. Wszystkie informacje, opinie, materiały i inne treści, które Użytkownik upublicznił,
mogą zostać ponownie rozesłane przez Internet i inne kanały, mogą być oglądane
przez innych Użytkowników oraz mogą stać się powszechnie dostępne w sposób
wybrany przez Administratora, zgodny z Regulaminem i przepisami prawa
polskiego.
14. Portal „Bliscy Zdrowiu” w sposób automatyczny pobiera i wykorzystuje dane
zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają numer IP, nazwę
sieciową komputera (host), nazwę dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki
internetowej, czas jaki Użytkownik spędza na stronie oraz które strony otwiera,
korzystając z naszego serwisu.
15. Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w
szczególności):
a) zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas
kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
b) dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje,
c) monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron.
16. Niektórzy z reklamodawców, których reklamy znajdują się na stronie Portalu, mogą
używać takich technologii jak pliki cookie lub sygnalizatory www (www beacons). W
momencie wyświetlania reklam na naszej stronie powodują one przesłanie
reklamodawcom informacji zawierających adres IP, dostawcę Internetu, typ
przeglądarki i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu wtyczki Flash.
17. Użytkownik, może określić zakres, w jakim wymienione powyżej dane osobiste
będą przetwarzane. Może chwilowo zawiesić działanie lub całkowicie wyłączyć pliki
cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców. Aby to zrobić,
należy wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki internetowej lub
włączyć odpowiednią funkcję w programie typu firewall.
18. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia
Użytkownikowi zalogowania się do Portalu a nadto do ochrony Konta Użytkownika
przed Nieautoryzowanym Dostępem.

19. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników
na naszej stronie internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym
użytkowniku.
20. Dane kontaktowe Uzytkowników, zebrane w celu skontaktowania Użytkownika z
ośrodkiem zdrowia prowadzącym badanie kliniczne, będą mogły być przekazywane
za zgodą Uzytkownika wybranemu przez Użytkownika ośrodkowi zdrowia. Dene to
ośrodek zdrowia będzie mógł wykorzystać wyłącznie w celu związanym z badaniem
klinicznym wybranym przez Użytkownika.
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Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.
22. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych,
Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych.
23. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały
tego przepisy prawa, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione organom
wymiaru sprawiedliwości.
24. Korzystanie z witryn internetowych „Bliscy Zdrowiu” oznacza przyjęcie przez
Państwa warunków niniejszej polityki zachowania prywatności. Za każdym razem
przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają
Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie
z niniejszą polityką prywatności.
25. W miarę rozwoju Portalu oraz modyfikacji regulacji prawnych może zmieniać się
również polityka ochrony danych osobowych Portalu. Wszelkie zmiany będą
ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.

