
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Postanowienia Ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

użytkowników strony internetowej www.medrisk.pl, której Administratorem jest Medrisk spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 177-181. 

Medrisk szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności i dokłada wszelkich starań, aby 

dane osobowe Użytkowników serwisu były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).  

Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są 

gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach strony internetowej 

www.medrisk.pl (Portalu) oraz w jaki sposób Medrisk dba o ochronę danych osobowych 

Użytkowników Portalu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne. 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z MedRisk  

w następujący sposób: 

a) korespondencyjnie na adres Administratora, 

b) elektronicznie pod adresem: medrisk@medrisk.pl 

c) z powołanym przez MedRisk Inspektorem Ochrony Danych – p. Dawidem Chwiałkowskim , 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: dawid.chwialkowski@medrisk.pl 

 

I. Definicje 

Administrator Medrisk: MedRisk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu 

(87-100), Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000591507, NIP: 9562314866, Regon: 363212790.  

 

Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do 

zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.  

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności serwisu internetowego. 

Portal: strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdująca się pod adresem: 

www.medrisk.pl. 

RODO: 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 ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych. 

Użytkownik: osoba korzystająca z Portalu. 

 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych 
 

1. MedRisk stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia właściwego 

poziomu ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych. 

2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Portalu mogą być pracownicy i współpracownicy 

MedRisk, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania danych 

osobowych Użytkowników. 
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3. W przypadku korzystania przez MedRisk z usług podwykonawców związanych z obsługą Portalu 

lub MedRisk (np. wsparcie techniczne, doradztwo rachunkowe, audytowe) odbiorcami danych 

mogą być także podwykonawcy. W takim przypadkach powierzenie przetwarzania danych 

osobowych Użytkowników odbywa się każdorazowo na podstawie uprzednio zawartej  umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innych regulacji 

umożliwiających przekazywanie danych osobowych (np. jeśli na podstawie przepisów prawa 

również są administratorem danych osobowych Użytkownika). 

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywać także organom władzy publicznej oraz 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa.   

 

 

III. Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika? 
 

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w momencie korzystania z serwisu w następującym 
zakresie i celu: 

a) kiedy Użytkownik wchodzisz na stronę medrisk.pl – w celu poprawy komfortu korzystania 

ze Strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika wyrażona przez ustawienia 
plików cookies,  

b) kiedy Użytkownik loguje się do Strefy Klienta i korzysta ze Strefy Klienta – w celu 
wykonania łączącej Strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) przeprowadzania analizy poprawności działania Portalu, uzyskania statystyki w zakresie 

ruchu na Portalu oraz w celu archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora), 

d) ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla 

skorzystania z funkcjonalności Portalu.  

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, zgoda ta 

może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych przed jej wycofaniem.  

 

IV. Przesyłanie danych poza EOG 
 

Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty jak np. Google. W 

przypadku pomiotów mających siedziby poza Unią Europejską, w świetle przepisów RODO są one 

traktowane jako państwa trzecie. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, 

podmioty te gwarantują, iż w procesie przekazywania danych osobowych wykorzystują one typowe 

klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji 

Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych 

krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów 

Zjednoczonych i pozostałych krajów. 

 

 

V. Okres przechowywania danych 

 

Okres przetwarzania przez nas danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co 

do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody 
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lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą 

prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

I tak np. w przypadku: 

a) korzystania ze strony medrisk.pl – do czasu zamknięcia strony lub w przypadku zmiany 
preferencji w zakresie plików cookies, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,  

b) logowania się do Strefy Klienta i korzystania ze Strefy Klienta – do czasu łączącej strony 
umowy. 

Okresy te mogą zostać przedłużone wyłącznie w przypadku konieczności dochodzenia, ustalenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po tym czasie dane zostaną trwale usunięte lub 

zanonimizowane.  

VI. Przysługujące Użytkownikowi prawa w związku z przetwarzaniem danych. 
 

Użytkownikowi przysługujące następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, które to dane dotyczą Użytkownika, w tym także 

prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przy czym MedRisk w prawnie uzasadnionych 

przypadkach może odmówić wykonania tego żądania,  

c) prawo ograniczenia przetwarzania, 

d) prawo do przeniesienia danych, tj. do uzyskania danych w zorganizowanym, powszechnie 

stosowanym formacie umożliwiającym odczyt albo prawo do żądania przeniesienia danych 

Użytkownika bezpośrednio do innych administratorów, 

e) do żądania usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, 

f) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

g) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody, 

h) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

Użytkownik uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 


