Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Na podstawie art. 14 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, Usługodawca informuje, że:
a. ramy prawne przetwarzania przez Usługodawcę danych osób fizycznych
korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
I.

Rozporządzenie 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 - zwane dalej RODO;

II.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwana dalej UŚUDE.

b. ramy prawne przetwarzania przez Usługodawcę danych osób fizycznych,
dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w
CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących
aktach:
I.

RODO;

II.

UŚUDE;

III.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.

Medkredyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul Północna 15-19, 54-105
Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.Wrocławia, , KRS 0000644543, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:
c. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych
wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa
przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża;
d. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych w formularzu kontaktowym,
treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z
Usługodawcą oraz plików "cookies" powiązanych z danymi jednoznacznie
identyfikującymi tożsamość Użytkownika.
2. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:
a. w celu realizacji przez Usługodawcę "Programu Rozwoju Kontaktów między
Przedsiębiorcami", w tym prowadzenia przez Usługodawcę działań analitycznych
i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy i
Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów
UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy;
b. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy
w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu
dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w
RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone
Usługodawcy w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą

być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
c. w celu realizacji obowiązków prawnych Usługodawcy wobec podmiotu, którego
dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
3. Dane Użytkowników są przetwarzane:
a. w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na
podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być
wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b. w celu realizacji obowiązków prawnych Usługodawcy wobec podmiotu, którego
dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO;
4. Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach
określonych w odrębnych umowach zawartych przez Usługodawcę z podmiotami, których
dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.
5. Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych
Usługodawcy.
6. Odbiorcami danych Użytkowników w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy
serwisów internetowych Usługodawcy. Dane Użytkowników w zakresie
nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych
organów państwowych. Ponadto, pliki "cookies" ich dotyczące mogą być udostępniane
reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Usługodawcą.
7. Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do
czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z
Serwisu. W takim przypadku Dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę
bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w
CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG - do końca roku kalendarzowego, w
którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu
następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane
Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany
do wykonania i udokumentowania przez Usługodawcę obowiązków prawnych nałożonych
przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.
8. Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną,
o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w
Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i
Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i
udokumentowania przez Usługodawcę obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy
RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.
9. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Usługodawcę ma prawo żądania
od Usługodawcy dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Usługodawcy: biuro@medkredyt.pl
11. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Usługodawcę ma prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Usługodawca przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których
dostęp jest ściśle ograniczony. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne

mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w
Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy
teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Usługodawcę są regularnie
monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

