Polityka P
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób właściciel tej strony internetowej, DaVita Inc.
(„DaVita”), zbiera, przetwarza i/lub wykorzystuje dane osobowe w Internecie. Niniejsza Polityka
Prywatności dotyczy witryn internetowych oferowanych i obsługiwanych przez DaVita, w tym
między innymi www.davita.com/pt/en/. Twoja prywatność jest bardzo ważna dla DaVita. Rozumiemy,
że zdrowie jest osobistym, prywatnym tematem, i chcemy, abyś czuł się komfortowo odwiedzając nasze
strony internetowe i korzystając z naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o tym, jakie
dane osobowe zbieramy i jak się nimi posługujemy.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której
tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora,
takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy
czy też jeden lub więcej czynnik specyficzny z punktu widzenia fizyczności, fizjologii, tożsamości
genetycznej, mentalnościowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, oraz sposób, w jaki z nich korzystamy
Kontakt
Zbieramy dotyczące Cię dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia
i kod pocztowy, tylko jeśli prześlesz te informacje, kontaktując się z nami w celu uzyskania opinii.
Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i móc świadczyć Ci usługi,
które wybierzesz. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Art. 6 Ust. 1(a) RODO) lub jest
niezbędne do świadczenia naszych usług (Art. 6 Ust. 1(b) RODO).

Dane osobowe zebrane przez nas przy użyciu formularza kontaktowego zostaną usunięte
po wypełnieniu wniosku.

Korzystanie z witryny
Jeśli odwiedzasz naszą stronę w celach informacyjnych, bez podawania nam danych osobowych w inny
sposób, możemy automatycznie zbierać dodatkowe informacje o Tobie. Na przykład za każdym razem,
gdy wchodzisz na naszą stronę, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła nam adres IP przypisany
do Twojego komputera. Bez adresu IP nie można komunikować się z przeglądarką, a tym samym
wyświetlać naszej witryny. Ponadto my lub strony trzecie stosujemy na naszej stronie technologie cookie
i piksele, które mają różne funkcje, a także mogą przechwytywać informacje o Twoim adresie IP,
nawigacji po witrynie i datach dostępu. Wyjaśnimy ich funkcje i sposoby wyłączania plików cookie
poniżej, w sekcji „Pliki cookie”.

Używamy automatycznie przechwyconych informacji, aby nasza strona internetowa działała sprawnie
i skutecznie oferowała nasze usługi.

Wymagamy automatycznie zbieranych danych osobowych w celu skutecznego zapewnienia dostępu
do naszej strony internetowej, Art. 6 Ust. 1(b) RODO, jak również w związku z naszym uzasadnionym
interesem w zakresie zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa strony internetowej, Art. 6 Ust. 1(f)
RODO.

Przekazywanie stronom trzecim
Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w celach wymienionych poniżej:
•

jeżeli wyraziłeś na to zgodę (Art. 6 Ust. 1(a) RODO),

•
jeżeli przekazanie ich jest wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń
prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz bardziej uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich
danych (Art. 6 Ust. 1(f) RODO),
•

w przypadku, gdy ujawnienie jest obowiązkiem prawnym (Art. 6 Ust. 1(c) RODO), lub

•
jeżeli jest to prawnie dopuszczalne i wymagane do wykonania umowy z Tobą zawartej (Art. 6
Ust. 1(b) RODO).

Przekazywanie do krajów trzecich
W powyższym zakresie możliwe jest przesyłanie przez nas danych osobowych do innych krajów (w tym
krajów spoza EOG), które mogą mieć inne standardy prywatności niż Twoje. Jednakże, przesyłając dane
osobowe do takich krajów, ustanowiliśmy odpowiednie gwarancje, aby zapewnić Twoim informacjom
odpowiedni poziom ochrony.

Linki do stron internetowych stron trzecich
Niektóre z naszych witryn zawierają linki do stron internetowych stron trzecich. DaVita nie może
zagwarantować, że takie strony internetowe podlegają tym samym zasadom lub standardom co witryny
DaVita. Jeżeli odwiedzisz jakąkolwiek stronę internetową należącą do strony trzeciej, niniejsza Polityka
prywatności nie będzie miała zastosowania. Zapoznaj się z polityką prywatności każdej odwiedzanej
witryny.
Ponadto nasze strony internetowe częściowo zawierają osadzone treści stron trzecich. Aby wyświetlić tę
zawartość, z technicznego punktu widzenia konieczne jest, aby twój adres IP został przesłany
do odpowiedniej strony trzeciej. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy używają
adresu IP wyłącznie do dostarczenia tych treści. Nie mamy jednak żadnego wpływu na korzystanie
z twojego adresu IP przez tych zewnętrznych dostawców – na przykład do celów statystycznych.
Będziemy informować użytkowników o takich postępowaniach w zakresie, w jakim o nich wiemy.

Pliki cookie i inne informacje, które zbieramy
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z naszych stron internetowych. Pliki cookie to
małe pliki, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje w pamięci i które pomagają nam sprawić,
aby nasze strony były dla Ciebie bardziej użyteczne. Pliki cookie pomagają nam również generować na
naszych stronach internetowych dynamiczne treści, które mogą Cię zainteresować, a także statystycznie
monitorować, ile osób korzysta z naszych stron internetowych i jakie działania są podejmowane.
Możemy również używać plików cookie w celu określania popularności niektórych treści naszych stron
internetowych.

Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w naszej Polityce Plików Cookie.

Większość przeglądarek oferuje instrukcję wyłączania plików cookie na Twoim komputerze, na przykład
w sekcji „Pomoc” w przeglądarce. Jeśli nie zezwolisz nam na używanie plików cookie, niektóre funkcje
naszej strony mogą nie działać prawidłowo. Jest również niezbędne z technicznego punktu widzenia,
aby indywidualnie uniemożliwić korzystanie z plików cookie dla każdego urządzenia, które chcesz
wykorzystać do uzyskania dostępu do naszych stron internetowych.

Nie łączymy informacji z plików cookie z innymi danymi osobowymi bez Twojej zgody i nie używamy
plików cookie do zbierania lub przechowywania Twoich osobistych informacji zdrowotnych. Nie
przekazujemy informacji generowanych z plików cookie stronom trzecim.

Uwaga: korzystamy z usług następujących stron trzecich korzystających z plików cookie:

Google Analytics
Strony internetowe DaVita korzystają z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google
Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z naszych witryn
internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej
i adresu IP są przetwarzane przez Google w opatrzonych pseudonimami profilach użytkowników tylko
dlatego, że aktywowaliśmy anonimizację adresów IP oferowany przez Google dla państw członkowskich
Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Umowy w sprawie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Google będzie wykorzystywać te dane w imieniu DaVita do analizowania sposobu
korzystania przez Ciebie z witryny, kompilowania raportów o aktywności na stronie i świadczenia na
rzecz operatora witryny dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz korzystaniem
z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w Google Analytics nie zostanie połączony z innymi
danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Możesz również zrezygnować z gromadzenia danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych
z korzystaniem z witryny oraz przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując
wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jak chronimy Twoje dane osobowe
Używamy technologii Secure Socket Layer do szyfrowania Twoich danych osobowych podczas
wprowadzania danych osobowych za pomocą formularzy na naszej stronie internetowej. Technologia ta
chroni dane osobowe podczas przesyłania ich przez Internet z komputera na nasze serwery. Aby chronić
nasze środowisko serwerowe, utrzymujemy stały program zarządzania ryzykiem i stosujemy
odpowiednie standardowe praktyki i technologie branżowe, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich
informacji.

Prawa osób, których dane dotyczą
Jako użytkownik tej strony masz między innymi następujące prawa dotyczące Twoich danych
osobowych:

•

prawo do informacji o Twoich danych osobowych przechowywanych przez DaVita,

•

prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

•

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

•

prawo do przeniesienia podanych przez siebie danych osobowych oraz

•

prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Wiadomości e-mail wysyłane przez Ciebie do DaVita
Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy treści ani informacji, które wysyłasz do nas drogą mailową.
Informacje o charakterze czysto osobistym nie powinny być przesyłane w wiadomościach e-mail. Należy
pamiętać, że strona internetowa DaVita i korespondencja e-mail ma charakter wyłącznie informacyjny
i nie zastępuje porady medycznej od lekarza. Skontaktuj się ze swoim lekarzem, jeśli potrzebujesz
diagnozy lub leczenia, albo też dalszych informacji dotyczących Twojego konkretnego stanu.

Prywatność dzieci

Strony internetowe DaVita są przeznaczone dla dorosłych i nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
DaVita nie będzie gromadzić danych osobowych od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 18 lat.

Okresy przechowywania
O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszym Oświadczeniu, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe
tylko tak długo, jak będzie to konieczne, aby spełnić cel, dla którego zostały one pierwotnie
zgromadzone, oraz, o ile ma to zastosowanie, tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

Jak się z nami skontaktować w przypadku pytań i skarg
Jeśli masz pytanie dotyczące Polityki prywatności DaVita, chcesz poprosić o informacje lub chcesz złożyć
skargę dotyczącą naruszenia Twojej prywatności, możesz się skontaktować z nami lub z DaVita sp. z o.o.
ul. Legnicka 48F, 54-202 Wrocław („DaVita Polska”), który reprezentuje nas w sprawach dotyczących
prywatności danych w Portugalii.
Nasze dane kontaktowe to:
DaVita Inc., 2000 16th St. Denver, CO 80202, Stany Zjednoczone
Informacje kontaktowe DaVita Polska to:
DaVita sp. z o.o.
ul. Legnicka 48F
54-202 Wrocław
E-mail: davita@davita.pl

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności podczas aktualizacji naszej strony
internetowej. Regularnie odwiedzaj tę witrynę i sprawdzaj bieżącą politykę prywatności. Niniejsza
polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 19 listopada 2018.

