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Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych i plików cookies w 
obszarze serwisów internetowych nasz-gabinet.pl. 

Spis treści: 

I. Postanowienia ogólne i kontaktowe

II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Okres przechowywania danych osobowych
V. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
VI. Pliki „Cookies”
VII. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE i kontaktowe


	 1	 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony interne-
towej nasz-gabinet.pl jest spółka North Medical Holding Sp. z o.o. Medical Fi-
nance Sp.k., adres siedziby : ul. Dworcowa 11B, 50-456 Wrocław, wpisaną do 
KRS: 0000775117, adres poczty elektronicznej: kontakt@nasz-gabinet.pl, dalej 
„Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.


	 2	 Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 
ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)- dalej jako RODO.


	 3	 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane 
są:


	 1	 przetwarzane zgodnie z prawem,

	 2	 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dal-

szemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

	 3	 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są 

przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania.


II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

	 1	 Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane 
do:


	 1	 realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym

	 2	 celów marketingowych w przypadku wyrażenia zgody (dobrowolnej)

	 2	 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców podawane w 

momencie złożenia zamówienia w sklepie internetowym  :

	 1	 Imię i nazwisko,

	 2	 PESEL
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	 3	 Adres e-mail,

	 4	 Numer telefonu,

	 5	 Data urodzenia

	 6	 Adres dostawy

	 7	 Dane dotyczące paszportu- w przypadku braku numeru PESEL

	 8	 Numeru rachunku bankowego w przypadku realizacji odstąpienia od umo-

wy bądź zwrotu środków

	 

	 3	 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadcze-

nia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.


III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

	 1	 Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektro-
niczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych oso-
bowych i jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie 
decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektro-
niczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Odmowa podania danych 
może wiązać się z brakiem możliwości zawarcia umowy, wystawienia rachunku czy 
faktury. 


	 2	 Zgodnie z RODO przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbędzie się w 
celu:


	 	 	 1. zarejestrowania się w sklepie internetowym, zawierania i wykonywania 	
	 umów sprzedaży zamówionych towarów, dostarczania zamówionych 	 	
	 towarów, wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji 	
	 sprzedaży towaru, dokonywania rozliczeń, korzystania przez Usługobiorcę 	
	 wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia). 


	 	 	 	 Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

	 	 	 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. 	 	
	 	 Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 		
	 	 rachunkowości; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 	towarów i usług. 

	 	 	 3. obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w 	 	
	 związku z prowadzoną przez niego działalnością. 


	 	 	 	 Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. 
	 	 	  
	 	 	 4. jeśli została wyrażona zgoda na komunikację marketingową, Pani/Pana 	

	 dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu 	
	 do produktów i usług oferowanych przez administratora. 


	 	 	 	 Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

	 3	 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ra-
mach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwa-
rzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia 
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.


 

IV. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

	 1.  Wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga weryfikacji posiada-
nia certyfikatu szczepień COVID-19 w systemie Gabinet. GOV.PL w tym celu Administrator 
powierza North Medical Holding Sp. z o.o. Nasza Grupa Medyczna Sp.k. (Przetwarzają-
cym)  dane osobowe wyłączenie w celu i w zakresie koniecznym dla wykonania obowiąz-
ków  Administratora tj. do weryfikacji posiadania certyfikatu COVID w bazie rządowej ga-
binet.gov.pl:


	 	 1. Przetwarzanie danych nie jest wykonywane na dużą skalę 

	 	 2. Kategorie osób, których Dane dotyczą: klienci sklepu
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	 	 3. Rodzaj Danych- imię, nazwisko, PESEL ew. Numer paszportu w przypadku braku pesel

	 	 4. Dane szczegółowe- ilość i rodzaj wykonanych szczepień -schemat 1/1 lub 2/2


2. Pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym zawarto odrębną umowę o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych. 


3. Odmowa wyrażenia zgody na powierzenie przetwarzania danych wiązać się będzie z bra-
kiem możliwości zawarcia umowy, wystawienia rachunku czy faktury. 


V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przecho-
wywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do docho-
dzenia których konieczne jest dysponowanie wskazanymi danymi.


2. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarza-
ne przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy.


3.
4. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane 

będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w tych celach bądź do czasu usunięcia konta ze Sklepu interne-
towego. Usunięcie konta może nastąpić na Pana/Pani żądanie, ale również w przy-
padku wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia 
sprzeciwu co do przetwarzania danych bądź żądania ich usunięcia.


VI. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

	 1	 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich po-
prawiania.


	 2	 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej doty-
czą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo:


	 	 	 1. Sprostowania danych osobowych tj. żądania od administratora 	 	
	 niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, 	
	 uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;


	 	 	 2. Usunięcia danych osobowych- żądania od administratora niezwłocznego 	
	 usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek 	
	 określonych w art. 17 RODO, m. in. dane osobowe nie są już niezbędne do 	
	 celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać 	
	 ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z 		
	 prowadzeniem dokumentacji medycznej;


	 	 	 3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadkach 	 	  
	 wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych 	
	 osobowych;


	 	 	 4. Przenoszenia danych osobowych- otrzymania od administratora Pani/		
	 Pana danych osobowych, w ujednoliconym, powszechnie używanym  	 	
	 formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pani/Pana dane 	
	 są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w 	 	
	 sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 	 	
	 administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane 		
	 przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 		
	 technicznie możliwe


	 	 	 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 	 	
	 przypadkach określonych w art. 21 RODO.


	 	 	 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 	 	
	 danych osobowych. 


	 3	 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez 
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@nasz-gabinet.pl
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VII. PLIKI „COOKIES” 

	 1	 Sklep internetowy używa plików „cookies”. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie 
pliki, zapisywane i przechowywane na Pani/Pana komputerze, tablecie lub smart-
phonie w trakcie odwiedzania różnych stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj 
zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka 
(to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer 
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną inter-
netową.


	 2	 Brak instalacja plików „cookies” może wpłynąć na prawidłową realizację świadcze-
nia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności 
tych wymagających autoryzacji.


	 3	 W ramach sklepu internetowego stosowane są rodzaje:

	 1	 „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia 
strony internetowej).


	 2	 „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługo-
biorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu 
ich usunięcia przez Użytkownika.


	 3	 „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji 
Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizo-
wać jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie 
korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z ja-
kiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizy-
ty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych 
osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania 
ze strony internetowej.


	 4	 Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do 
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Sz-
czegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostęp-
ne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

	 1	 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii dany-
ch objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnie-
niem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwa-
rzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodze-
niem lub zniszczeniem.


	 2	 Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyski-
waniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyła-
nych drogą elektroniczną.
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