
Koalicja AI w zdrowiu 

Lider: Ligia Kornowska 
tel: +48 690 875 075 

email: biuro@aiwzdrowiu.pl 
www.aiwzdrowiu.pl 

 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z obowiązywaniem 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 („RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu przez Administratora 

Państwa danych osobowych. 

 

 

ADMINISTATOR DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ligia Kornowska, prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą „Medexpert Ligia Kornowska“ z siedzibą w Warszawie, 

ul. Żelazna 59 lok. 1405, 00-848 Warszawa,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, posiadająca NIP: 5272863628, REGON: 381172361 

(„ADO”, „Administrator”). 

2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z ADO pod 

dedykowanym adresem poczty elektronicznej:  biuro@aiwzdrowiu.pl. 

 

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administrator oferuje usługę polegającą na przesyłaniu biuletynu informacyjnego Koalicji 

AI w zdrowiu („Newsletter”). 

2. Z chwilą akceptacji postanowień Regulaminu Usługi Newsletter przez osobę, która podała 

swoje dane w formularzu zapisu na Newsletter („Użytkownik”) dochodzi do zawarcia 

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”). Umowa jest zawarta na czas 

nieoznaczony. 

3. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej 

jest wymogiem zapisu na Newslettera.  

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników 

na podstawie: 
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i. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez  ADO: w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, marketingu 

swoich usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ADO 

lub w których ADO uczestniczy oraz o działalności ADO, a także w celach 

analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

teleinformatycznego związanego z domeną ADO; 

ii. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez ADO, w tym 

organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami 

współpracującymi z ADO; 

iii. art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób 

zainteresowanych pracą lub współpracą z ADO; 

iv. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

ADO. 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1.  Celami, dla których ADO przetwarza dane osobowe jest: 

i. zawarcie i realizacja Umowy; 

ii. prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO; 

iii. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO w lub obrona przed roszczeniami;  

iv. działanie w celach analitycznych i statystycznych. 

2. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych, ADO przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do 

Użytkownika informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. 

 

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE 

 

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom podmiotów: 

i. zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty 

świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowo-

promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych); 

ii. upoważnionym pracownikom i współpracownikom ADO. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu, gdy Użytkownik cofnie zgodę lub 

wyrazi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 



 
 

1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 

2. Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje: 

i. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

ii. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

iii. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

v. prawo do przenoszenia danych; 

vi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez ADO, przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym 

nie dokonuje profilowania. 

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

 

Dane osobowe przetwarzane przez ADO mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza 

Unii Europejskiej ("państwa trzecie") w celu wykonania zobowiązań umownych. Jakiekolwiek 

inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. 

W tym zakresie, pragniemy wskazać, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej jest dozwolone, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że: państwo 

trzecie, dane terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub 

dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 49 ust. 1 ust. 2 

RODO). W przypadku pozytywnej decyzji Komisji, przekazywanie danych osobowych będzie 

mogło odbywać się bez potrzeby uzyskania dodatkowego zezwolenia. Administrator, w związku 

ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz kontrahentami, może powierzać przetwarzanie 

Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku 

podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do 

przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz 

odpowiednimi instrukcjami ADO. 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby 

potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikał ze zmiany stosownych 

przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. 

2. Użytkownicy, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności 

zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem. 

3. Zmiany w treści Polityki o charakterze technicznym lub redakcyjnym nie stanowią jej 

zmiany. 

 

 

 



 
 

 

POLITYKA COOKIES 

 

1. Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików 

cookies znajdujących się na jej stronie internetowej www.aiwzdrowiu.pl. Cookies to małe 

pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w 

czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z 

różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany 

Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Zbierane przez nas pliki 

cookies nie są niezbędne dla działania ADO ani jej strony internetowej, są one zbierane w 

celach takich jak: 

i. monitorowanie ruchu na stronie internetowej ADO; 

ii. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w 

jaki sposób użytkownicy korzystają z strony internetowej ADO; 

iii. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW; 

iv. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść; 

v. kontrolowanie ruchu użytkowników na naszej stronie Internetowej 

vi. integracja z portalami społecznościowymi. 

 

2. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które 

wykorzystują pliki cookies. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego 

dokumentu znajduje się zwłaszcza Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do 

przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com); 

3. Plikami cookies można zarządzać zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.  

 


