
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Serwisu Okulus Online 

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię 

priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące 

przepisy prawa, w OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii sp. z o.o., ul. Czerwińskiego 6, 40-123 

Katowice ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i 

wykorzystywania danych osobowych. 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to: 

 umowa objęcia opieką medyczną - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO 

 przepisy prawa – art. 6 ust. 1. lit. c RODO. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony 
https://okulus.pl/okulus-online/ jest OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o.,  
ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, NIP 634-246-70-75, REGON 277844358. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Górska 19, 43-300 Bielsko-Biała  

 przez e-mail: iod@okulus.pl 

DANE OSOBOWE 

Dane gromadzone za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem 
https://okulus.pl/okulus-online/ to: imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie powyższych danych jest 
konieczne w celu dokonania zakupu usługi oraz jej świadczenia. Możemy również rejestrować dane, 
kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do naszej Polityki 
cookies. 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 świadczenie usług medycznych online, 

 dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, np. wystawienie faktury  

 obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną, 

 archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa. 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych 

b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy 

zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 



e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 

danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy 

to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ  

OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o. stosuje adekwatne środki 

organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by 

stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane 

dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez OKULUS PLUS Centrum 

Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o.  analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania. 

PRAWA AUTORSKIE  

Strona internetowa https://okulus.pl/okulus-online/ jak również treści na niej zamieszczone 
stanowią wyłączną własnością OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o.  
 

Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony https://okulus.pl/okulus-online/ 
zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione 
prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, 
animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot 
ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie 
wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek 
(związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy. 

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES) 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji 

użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych 

osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. 

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na 

uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. 

O szczegółach przeczytaj w naszej Polityce cookies.   

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM 

OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o.  będzie przekazywać Państwa dane osobowe: 

 podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, 

 podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 

OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmian w treści 

polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych 

rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. 

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH 

Dane nam przekazane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

https://okulus.pl/okulus-online/

