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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Administrator  danych  gromadzi,  przetwarza  oraz  wykorzystuje  dane  osobowe  dobrowolnie

przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni uprzednią wyraźną zgodę

na ich przetwarzanie.
2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w

celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Stronę.
3. Administratorem Danych Osobowych jest: S7 Health sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20 D, 53-605

Wrocław,  NIP:  8971836076,  REGON: 366667338,  wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego

prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia  Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000665715.

4. Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:

a) dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu usług opieki medycznej – klienci indywidualni

tj.  w  szczególności:  imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  adres  e-mail,  numer  telefonu

kontaktowego, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia.

b) dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu usług opieki medycznej – klienci firmy tj. w

szczególności:  imię i  nazwisko,  nazwa firmy, adres siedziby,  adres e-mail,  numer telefonu

kontaktowego, numer NIP. 

5. Na naszej Stronie zbierane są również:

a) Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie

jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez

administratora  Strony w celach technicznych.  Adresy IP mogą też być wykorzystywane w

celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z

którego następuje połączenie).

b) Cookies – nasza Strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania

jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników.  Użytkownicy mogą zgodzić

się  aby  wpisane  przez  nich  dane  zostały  zapamiętane,  dzięki  czemu  będą  mogli  bez

powtórnego  wpisywania  korzystać  z  nich  przy  następnych  odwiedzinach  na  stronie

internetowej.  Właściciele  innych  witryn  nie  będą  mieli  dostępu  do  tych  danych.  Jeżeli

natomiast Użytkownicy nie zgadzają się na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie

obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

6. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z

naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownicy nie życzą

sobie  pozostawienia  swoich  danych  osobowych  to  mają  oni  prawo  do  ich  usunięcia  lub  nie

korzystania z Strony.

7. Administrator  danych  nie  przekazuje  danych  osobowych  swoich  Użytkowników  wbrew  prawu

podmiotom  trzecim  nie  ujętym  w  niniejszym  dokumencie.  Przekazanie  danych  możliwe  jest

wyłącznie  na  żądanie  uprawnionych  do  tego  organów  państwowych  w  szczególności  po

wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.



8. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych

osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art.

31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.

1182,  1662)  w  celu  wykonania  przez  te  firmy  usług  na  rzecz  Strony  prowadzących  do  jej

poprawnego  działania,  w  szczególności  usług  związanych  z  hostingiem,  utrzymaniem  oraz

zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Strona, administracją Strony, prowadzeniem prac

konserwacyjnych  Strony,  a  także  dochodzeniem  roszczeń  oraz  wyjaśnianiem  okoliczności

niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
9. Administrator danych udostępnia powierzone dane osobowe podmiotom powiązanym kapitałowo

z 3S Financial Group sp. z o.o., w celu właściwego świadczenia usług tj.:
7  Play  sp.  z  o.o.,  pl.  Orląt  Lwowskich  20  D,  53-605  Wrocław,  NIP:  8971827232,  REGON:

365116062, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego

pod nr KRS: 0000631022;
3S Financial Group sp. z o.o.,  pl.  Orląt  Lwowskich 20 D, 53-605 Wrocław, NIP: 8971835846,

REGON:  366639069,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd

Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS: 0000665178
S7 Concierge sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20 D, 53-605 Wrocław, NIP: 8971830694, REGON:

365804030, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego

pod nr KRS: 0000644951;
7&7  sp.  z  o.o.,  pl.  Orląt  Lwowskich  20  D,  53-605  Wrocław,  NIP:  8971789684,  REGON:

022137213, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego

pod nr KRS: 0000461403;
Jak blisko sp.  z o.o.  pl.  Orląt  Lwowskich  20 D, 53-605 Wrocław,  NIP: 9372675414,  REGON:

362094644, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego

pod nr KRS: 0000568867;
oraz 
POLMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, zarejestrowana

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013,

posiadająca  kapitał  zakładowy  wpłacony  w  całości  28.350.061,00  PLN  oraz  numery  NIP:

5921963724, REGON: 192110780., z którą Administrator danych zawarł  umowę współpracy w

celu realizacji usług opieki medycznej.

10. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,

(Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1182,  1662)  Użytkownicy  mają  prawo  poprawiania,  uzupełniania,

uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu mogą

przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@s7health.pl




