Polityka prywatności
(PRIMOPRO Sp. z o.o., Sp. k. – Administratora)
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez PRIMOPRO Sp. z o. o., Sp. k.
z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143 K, lok. U2; 02-776 Warszawa, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631253,
NIP: 9512417475, danych osobowych Usługobiorców korzystających z Serwisu: Program
Edukacji Onkologicznej (dalej: „Serwis”).
PRIMOPRO Sp. z o. o., Sp. k. wdrożyła 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. Wszystkie Dane Osobowe Usługobiorców korzystających
z Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem.
Korzystanie z Serwisu oznacza Państwa akceptację zasad przyjętych w Polityce Prywatności.
I
Administrator – Administratorem Państwa Danych Osobowych jest PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp.
k., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143 K, lok. U2; 02-776 Warszawa;
Podmiot Przetwarzający – Connectmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000342819, NIP: 951-22-98-562, świadcząca usługi na rzecz Administratora.
RODO lub Rozporządzenie – 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;
Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej, pozwalającej na jej identyfikację;
Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany;
Serwis – serwis internetowy (Program Edukacji Onkologicznej).
II
Przetwarzamy Dane Osobowe wyłącznie dobrowolnie przekazane nam w ramach Serwisu.
Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane.
Podane przez Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach ujętych w treściach zgód;
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b) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy
i świadczenia przez Nas usług z niej wynikających;
c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków
prawnych;
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora
w postaci ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
rozpatrywania zgłaszanych reklamacji oraz w zakresie koniecznym do ulepszenia
funkcjonalności strony internetowej Serwisu poprzez stosowanie plików cookies;
Zakres Danych Osobowych, które zbieramy jest adekwatny do celu, dla jakiego
je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla
nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa usług lub skontaktowania się z Państwem na
Państwa życzenie.
III
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili
mogą Państwo cofnąć zgodę, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres:
kontakt.peo@gmail.com.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
IV
Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych jest dobrowolne. Jednakże, podanie określonych
w formularzu Danych Osobowych jest koniecznym warunkiem świadczenia przez nas usług,
a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność świadczenia przez nas usług.
V
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
VI
Państwa dane zostaną przekazane przez Administratora wyłącznie upoważnionym
pracownikom Administratora lub podmiotom zewnętrznym, takim jak Podmiot
Przetwarzający lub innym, zapewniającym wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych.
Podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w ust. 1 są być w szczególności podmioty
świadczące na rzecz Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego usługi informatyczne,
hostingowe, rachunkowe lub świadczące inne usługi wspomagające działalność Serwisu,
a także organy administracji publicznej, w szczególności Google Inc. Zapewniamy jednak, że
korzystamy wyłącznie z usług podmiotów, które wdrożyły RODO i należycie chronią Państwa
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Dane Osobowe, a powierzenie przetwarzania Danych Osobowych zawsze odbywa się na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
Na podstawie udzielonej, oddzielnej zgody, jeśli taka została wyrażona, dane mogą zostać
przekazane podmiotom trzecim w celu przesyłania przez nie informacji marketingowych
i handlowych.
VII
Państwa Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. żadnego Państwa
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani żadnej organizacji międzynarodowej.
VIII
Przekazane przez Państwa Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały
zebrane i przez okres potrzebny do jego realizacji.
Po zakończeniu świadczenia usług lub zakończeniu stosunku prawnego (wykonaniu,
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy) Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane do upływu
terminów przedawnienia roszczeń (w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony
przez roszczeniami) lub do ustania obowiązków prawnych Administratora m.in. obowiązków
podatkowych i rachunkowych, jednakże nie dłużej niż przez 3 lata.
Państwa dane mogą zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość
na nasz adres kontaktowy.
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie udzielonej przez
Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody. Po tym czasie
możemy przetwarzać dane w ograniczonym zakresie tylko w celu wykazania, że w czasie
obowiązywania zgody mieliśmy podstawę do przetwarzania Danych i przetwarzaliśmy
je właściwie (w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest uzasadniony interes
Administratora zaprzestaniemy przetwarzania danych w przypadku wniesienia przez Państwa
sprzeciwu.
IX
Informujemy, że zgodnie z przepisami RODO zawsze mogą Państwo:
a) prosić o wgląd od swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są
one przetwarzane oraz przez jaki czas będą one przechowywane;
b) prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane
Osobowe;
c) sprostować, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
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d) odwołać swoją zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych
w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy
świadczyć dla Państwa pewnych usług;
e) skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku
z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu przetwarzanie przez
nas Państwa danych osobowych nie będzie kontynuowane. Zgodnie z przepisami możemy
jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne
w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować wysyłając wiadomość e-mail na adres
kontakt.peo@gmail.com.
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępnimy Państwu informacje
wnioskowane na podstawie uprawnień, o których mowa powyżej. Jeżeli z uwagi na
skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, w ciągu miesiąca przekażemy
Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu,
przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Poinformujemy Państwa
także o realizacji Państwa uprawnienia.
X
Jeśli Państwo uznają przetwarzanie Państwa Danych Osobowych za niezgodne z prawem,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XI
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych,
zachęcamy do kontaktu z nami:
a) kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
kontakt.peo@gmail.com;
b) poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
XII
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.09.2022 roku.
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