
 

Polityka prywatności  

 

 

Polityka prywatności serwisu www.medfellows.pl/ 

 

1.Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez Użytkowników w związku uczestnictwem w kursach Medfellows.  

 
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych na potrzeby organizacji kursu jest 
Medfellows Paweł Witka Janusz Skrzypecki spółka cywilna (w skrócie Medfellows s.c.) NIP- 
5272937539, Regon- 387133652 z siedzibą przy ul. Kłopot 2/18, 01-066 Warszawa. Podanie 
przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji na kurs. 
 
3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
 
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia 
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania 
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 
 
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) 
 
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących 
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych); 
 
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych 
Medfellows na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu 
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 
 
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do 
czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora 
danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, 
dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy. 
 
4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
 
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 
przetwarzania, 
 
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora sa 
nieprawidłowe lub niekompletne, 
 
3) prawo zadania od Administratora usunięcia danych, 
 
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
 
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 
administratorowi danych osobowych oraz przestania ich innemu administratorowi; 
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6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 
 
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego 
pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego 
naruszenia RODO, 
 
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność  z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 
 
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego 
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizowaną m.in. 
poprzez kontakt z Medfellows: kontakt@medfellows.pl 
 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z 

odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i 

aktach prawa wspólnotowego.  

 

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 

następujący sposób:  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

b) poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

c)   

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom 

trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które 

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich 

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

 

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony 

internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez 

serwis https://medfellows.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności 

oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy 

do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. 
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