Polityka Prywatności
Dzięki nowym regulacjom, które określa Rozporządzenia 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, tj. RODO zmieniamy się na lepsze. Chcąc zapewnić
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych na jak najwyższym poziomie dokładamy
wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy minimalizowały ryzyko ich naruszenia.
Jednocześnie pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe
dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Medicon Sp. z o.o., ul. Wiślana 8, 00-317
Warszawa, NIP: 5252582748, REGON: 147162533, KRS: 0000502952 Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS. Dane te są wykorzystywane zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO) w następujących celach:






realizacja umowy i dostarczenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –
wykorzystywane jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres
zamieszkania lub siedziby; podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
realizacji umowy i dostarczenia zamówienia;
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wykorzystywane
jest imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub adres korespondencyjny);
podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji;
informowania o dostępnych poradach, artykułach doradczych, a także o nowościach,
promocjach oraz wyprzedażach e-mailowo (newsletter) lub telefonicznie (art. 6 ust. 1
lit. a RODO) – za zgodą osoby zainteresowanej wykorzystywany jest adres e-mail lub
numer telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera lub
powiadomień telefonicznych, w szczególności poprzez:



użycie linku do rezygnacji z newslettera, znajdującego się w stopce newslettera.
wysłanie zawiadomienia na adres rodo@diabeticon.pl

Dane osobowe:





wykorzystywane do realizacji umowy i dostarczenia zamówienia - będą
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia i ewentualnych
roszczeń z nim związanych oraz przez okres wynikający z przepisów o
rachunkowości;
wykorzystywane do rozpatrzenia reklamacji – będą przechowywane przez okres
niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji;
wykorzystywane do informowania o ofercie Medicon Sp. z o.o. - będą
przechowywane do momentu wycofania zgody osoby zainteresowanej.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane
osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to
dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia lub w

razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia
współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują
niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane
usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.
Każdy Klient ma prawo do złożenia do Medicon Sp. z o.o. wniosku w sprawie:




dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z naszym
inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@diabeticon.pl.
Ponadto każdy Klient ma prawo złożenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) skargi w sytuacji stwierdzenia, że Medicon Sp. z o.o. narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis
www.diabeticon.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – info@diabeticon.pl.

