OCHRONA PRYWATNOŚCI
Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych ma ogromne znaczenie dla firmy
Medartis oraz dostawców usług ("Medartis"). Wykorzystanie danych osobowych przez firmę
Medartis odbywa się w ścisłej zgodności z przepisami o ochronie danych, celem zapewnienia
Państwu poczucia bezpieczeństwa w kwestiach związanych z ochroną danych.
Ważne jest dla nas, abyście Państwo zawsze byli świadomi, jakie dane osobowe są zbierane
podczas wizyty na naszej stronie internetowej oraz korzystania z naszych usług i ofert, a także w
jaki sposób przetwarzamy te dane. Poniższe dane dotyczące ochrony prywatności mają na celu
dostarczenie informacji na temat praktyk prywatności, z których korzystamy na naszej stronie
internetowej, a także informowanie o tym, w jaki sposób chronimy dane osobowe przed
manipulacją, utratą, zniszczeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem.
Zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności mogą być dokonywane za pomocą nowych
technologii i ciągłego rozwoju tej witryny, dlatego też zachęcamy do okresowego sprawdzania
informacji dotyczących ochrony prywatności.
Definicje terminów użytych w niniejszych informacjach na temat ochrony prywatności (np.
"dane osobowe" lub "przetwarzanie") mają znaczenie określone w art. 4 RODO (GDPR).
GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy dane osobowe na różne sposoby w celu administrowania naszymi działaniami
biznesowymi, ulepszania naszej strony internetowej, świadczenia obsługi klienta oraz
udostępniania innych produktów i usług naszym klientom oraz potencjalnym klientom. Nie
ujawniamy Państwa danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim w celu ich
niezależnego używania, chyba że jest to dozwolone prawem lub za Państwa zgodą i tylko
zgodnie z umowami o zachowaniu poufności. W zakresie wymaganym lub dozwolonym przez
prawo, możemy również zbierać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w związku z
dochodzeniami związanymi z bezpieczeństwem lub egzekwowaniem prawa, w trakcie
współpracy z władzami lub przestrzegania wymogów prawnych.
ŚLEDZENIE SIECI
Ta strona internetowa może korzystać z usług Google Analytics w oparciu o uzasadnione
korzyści Medartis. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są fragmentami informacji,
które strona internetowa przenosi do pamięci lub dysku twardego komputera gościa w celach
rejestracyjnych. Dane zbierane za pośrednictwem tej usługi są zwykle wysyłane i zapisywane na
serwerze Google w USA. Medartis może wykorzystywać takie dane, aby zapewnić
odwiedzającym spersonalizowane informacje na naszej stronie internetowej.
Są niezbędne, aby w późniejszym czasie przechowywać dostępne informacje do wyszukiwania i
ułatwić korzystanie z naszych usług online. Używamy również plików cookie, aby nasza strona
była bezpieczniejsza, aby wprowadzać ulepszenia i dostosowywać naszą witrynę do potrzeb
odwiedzających, a także weryfikować, czy odwiedzający spełniają kryteria wymagane do
przetwarzania ich zapytań.
Można zatwierdzić lub odrzucić korzystanie z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Państwa, gdy
pliki cookie są włączone lub całkowicie odrzucała pliki cookie. Uwaga: Użytkownik może nie
mieć dostępu bez ograniczeń do wszystkich funkcji tej witryny.

Można zabezpieczyć się przed zbieraniem informacji przez Google Analytics (w tym adres IP),
wysyłaniem i używaniem przez Google, Inc. poprzez instalację odpowiedniej wtyczki
przeglądarki. Załączony link prowadzi do takiej wtyczki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje na to podstawa prawna.
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe przede wszystkim do następujących celów:
- Prośba o kontakt: Używamy Państwa imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, adresu IP i
informacji przesłanych przez Państwa w formularzu kontaktowym, aby przetworzyć zapytanie i
skontaktować się z Państwem.
- Rejestracja do newslettera: Medartis oferuje biuletyn przesyłający na bieżąco informacje. Jeśli
subskrybujecie Państwo biuletyn, zgadzacie się na jego otrzymanie. Używamy Państwa imienia i
nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz informacji przesłanych w formularzu rejestracyjnym do
zarządzania i wysyłania wiadomości na temat Medartis. W każdej chwili można wycofać zgodę
na otrzymywanie biuletynu i anulować jego subskrypcję. Po otrzymaniu anulowania usuniemy
Państwa dane zebrane w związku z biuletynem. Na końcu każdego biuletynu znajdziecie
Państwo link do anulowania subskrypcji.
- Zgłoszenia online: Używamy Państwa imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, CV i
powiązanych dokumentów oraz wszelkich informacji przesłanych przez Państwa za
pośrednictwem naszego internetowego formularza zgłoszeniowego do przetworzenia Państwa
wniosku. Gdy dane nie będą już potrzebne, zostaną usunięte lub zablokowane, w zależności od
przypadku.
- Reklamy online i offline: W przypadku, gdy podacie Państwo swój adres domowy, adres e-mail,
numer telefonu lub numer faksu, możecie otrzymywać od nas okresowe wiadomości, połączenia
lub faksy z informacjami o nowych produktach i usługach lub nadchodzących wydarzeniach.
Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać takich wiadomości lub połączeń, można "zrezygnować" w
dowolnym momencie, pisząc, dzwoniąc lub wysyłając e-mail pod następującym adres / numer:
Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Bazylea
Szwajcaria
Inspektor Ochrony Danych
Telefon: +41 61 633 34 34
E-mail: info@medartis.com
GROMADZENIE INFORMACJI OD DZIECI
Medartis nie zbiera świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 16 roku
życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie podawaj żadnych informacji umożliwiających identyfikację
osób. Jeśli dziecko poniżej 16 roku życia dostarczy nam informacji umożliwiających identyfikację
osoby, rodzic lub opiekun tego dziecka może usunąć te informacje z naszych danych, pisząc,
dzwoniąc lub wysyłając e-mail na następujący adres / numer:
Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Bazylea
Szwajcaria

Inspektor Ochrony Danych
Telefon: +41 61 633 34 34
E-mail: info@medartis.com
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Jako użytkownik naszej strony internetowej macie Państwo prawo do bezpłatnego żądania
informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Macie Państwo również prawo zażądać
korekty nieprawidłowych danych, a także ograniczenia w korzystaniu lub usuwaniu swoich
danych osobowych. W razie potrzeby można również zgłosić prawo do przenoszenia danych.
Jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, można
złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru.
Usuwanie danych: Jeśli Państwa żądanie nie jest sprzeczne z prawnym zobowiązaniem Medartis
do przechowywania danych (np. zatrzymywanie danych), macie Państwo prawo zażądać
usunięcia danych. Dane przechowywane przez Medartis zostaną usunięte, jeśli nie są już
potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane i nie istnieją żadne prawne zobowiązania do
zatrzymania danych. Jeśli nie możemy usunąć danych, ponieważ muszą być one przechowywane
dla uzasadnionych prawnie celów, przetwarzanie danych będzie ograniczone. W takim
przypadku dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
BEZPIECZEŃSTWO
Firma Medartis stosuje uzasadnione handlowo środki ostrożności, aby zapewnić ochronę
wszystkich informacji uzyskanych od naszych gości online przed nieuprawnionym dostępem
(np. naruszeniem bezpieczeństwa danych) i użytkowaniem oraz okresowo przegląda nasze
środki bezpieczeństwa. Mimo, że nie ma możliwości, aby jakakolwiek strona internetowa mogła
bezwzględnie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa informacji, Medartis jest zobowiązany
do stosowania rozsądnych środków bezpieczeństwa, regularnego przeglądu naszych praktyk
bezpieczeństwa (bezpieczeństwa i ocen ryzyka / audytów) oraz zapewniania regularnych
szkoleń uświadamiających. Jak to ujęto w naszych warunkach korzystania z usług, użytkownik
jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i haseł.
LINKI DO INNYCH STRON
Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Witryny te nie są objęte
niniejszymi informacjami na temat ochrony prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za
praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn.
ZMIANY W OŚWIADCZENIU
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzacie się Państwo na zbieranie i wykorzystywanie
danych w sposób opisany w niniejszych informacjach na temat ochrony prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszych zasad dotyczących prywatności i
związanych z nimi praktyk biznesowych w dowolnym momencie poprzez publikację
zaktualizowanego tekstu na tej stronie. Należy regularnie odwiedzać tę stronę celem
aktualizacji.

PYTANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ PRYWATNOŚCI - INFORMACJE KONTAKTOWE
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub
dostarczonych informacji, prośby o poprawienie, ograniczenie lub usunięcie Państwa danych
osobowych, prosimy o kontakt z:
Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Bazylea
Szwajcaria
Inspektor Ochrony Danych
Telefon: +41 61 633 34 34
E-mail: info@medartis.com
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz poświęcenie czasu na zapoznanie
się z niniejszymi informacjami na temat ochrony prywatności.
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