POLITYKA PRYWATNOŚCI
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Administratora w Serwisie Internetowym.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
Internetowego jest Paul Barratt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
BRIDGE MEDICAL PAUL BARRATT, ul. Willowa 8/10 lok. 18, 00-790 Warszawa, NIP:
5213428629, email: info@bridgemedical.pl
3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym są przetwarzane przez Administratora
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z rozporządzeniem 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) - zwane dalej
„RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
4. Korzystanie z Serwisu Internetowego i związane z zawieraniem za jego pośrednictwem
umów podawanie danych osobowych przez osoby korzystające z Serwisu
Internetowego jest dobrowolne.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawierania umów, udzielenia
odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane osobowe są przez niego przetwarzane.
7. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane,
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
e. przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania,
f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych.

II. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie
w przypadku spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:
a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych w określonym celu;
b. Przetwarzanie danych osobowych danej osoby jest niezbędne w celu
wykonania zawartej z tą osobą umowy lub podjęcia działań na żądanie tejże
osoby przed zawarciem umowy;

c. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
d. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
III. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE
INTERNETOWYM
1. Każdorazowo cel, podstawa, okres przechowywania oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez
Administratora lub Usługobiorcę Serwisu Internetowego.
2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w następujących
celach:
a. W celu wykonania umowy o świadczenie usługi lub umowy o świadczenie
usług elektronicznej lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na
żądanie osoby, której dane dotyczą administrator przetwarza dane osobowe
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (w celu wykonania
umowy), a dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usługi elektronicznej
b. W celu marketingu bezpośredniego administrator przetwarza dane osobowe
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony
interes), a dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej
jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do
osoby, której dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych
osobowych w celach marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia
przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu w tym zakresie.
c. W celu marketingu administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, które dane dotyczą), a dane
przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
d. W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych administrator przetwarza dane
osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO (w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), a dane
przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi
administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (okres 5 lat od
początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą)
e. W celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić
administrator lub jakie mogą być wobec niego podnoszone administrator
przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie
uzasadniony interes), a dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż
okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec
administratora.
f. W celu korzystania ze strony serwisu internetowego oraz w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego administrator
przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes), a dane przechowywane są przez okres

istnienia prawnie uzasadnione interesu administratora polegającego na
prowadzeniu i konserwacji serwisu internetowego, nie dłużej jednak niż przez
okres 1 roku;
g. W celu prowadzenia statystyk i dokonywania analizy ruchu w serwisie
internetowym administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1. lit. f) (prawnie uzasadniony interes), a dane są przetwarzane przez
okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego
na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w serwisie internetowym celem
poprawy jego funkcjonowania oraz zwiększenia sprzedaży oferowanych
produktów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego,
a w szczególności w celu realizacji zawieranych z użytkownikami umów sprzedaży
konieczne jest korzystanie przez administratora z usług podmiotów zewnętrznych.
W przypadku takiej konieczności administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów
zapewniających wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych oraz organizacyjnych zapewniających przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO.
2. Przekazywanie danych osobowych przez administratora nie następuje w każdym
wypadku oraz dane nie są przekazywane do każdego ze wskazanych w polityce
prywatności odbiorców.
3. Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie w sytuacji, w której jest to
konieczne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko
w niezbędnym do tego celu zakresie.
4. Dane osobowe Usługobiorców serwisu internetowego mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b. Podmiotom umożliwiającym administratorowi dokonywanie zdalnych
operacji płatniczych;
c. Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa;
e. Podmiotom zaopatrującym administratora w rozwiązania techniczne,
informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające administratorowi
prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą serwisu internetowego;
f. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających
administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze;
g. Dostawcom umieszczonych na stronie serwisu internetowego wtyczek
społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi
umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej serwis internetowy
pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator może w ramach prowadzonego serwisu internetowego korzystać
z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Decyzje podejmowane na

podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży
lub możliwości korzystania z usług elektronicznych w serwisie internetowym.
2. Efektem korzystania z profilowania w serwisie internetowym może być przykładowo
przyznanie konkretnej osobie rabatu lub przesłanie jej kodu rabatowego. Ostateczna
decyzja o skorzystaniu z przyznanego rabatu należy do zainteresowanej osoby.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia swoich
danych osobowych. Powyższe uprawnienia uregulowane zostały w art. 15-21
rozporządzenia RODO.
2. Osoba, której dane przetwarzane są przez administratora na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
3. Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach
rozporządzenia RODO oraz przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych. Właściwym organem jest Prezes Ochrony Danych
Osobowych.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jej
danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). W przypadku wniesienia
sprzeciwu administratorowi nie wolno dalej przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego
przetwarzania.
5. Osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania.
6. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z administratorem
poprzez przesłanie stosownej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres administratora wskazany na wstępie.
VII. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu
internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy na karcie pamięci
smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz serwis
internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania
przez odwiedzających ze strony serwisu internetowego w następujących konkretnych
celach:
a. Identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w serwisie internetowym
i pokazywania, że są zalogowani;
b. Zapamiętywania usług dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
c. Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych
logowania do serwisu internetowego;
d. Dostosowywania zawartości strony serwisu internetowego do indywidualnych
preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu
internetowego;
e. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
ze strony serwisu internetowego
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to
mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo
niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz
Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych
kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy –
zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz
ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach
(wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego
Serwisu Internetowego.

