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znak graficzny firmy
Polityka prywatności i cookies
Pliki cookies

Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia
Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach
internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Wykorzystujemy usługę
Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności. A wyświetlając film zaimplementowany
z youtube.com, wykorzystywane są pliki cookies serwisu YouTube.

Odpowiedzialność za zawartość witryny
Firma Anita Polewska (IQRmedical) dokłada wszelkich starań, aby informacje podane
w niniejszym serwisie internetowym były aktualne i prawdziwe, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne
nieścisłości w pojawiających się treściach, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko.

Odpowiedzialność za linki/odsyłacze
Nasza oferta może zawierać linki odsyłające do innych witryn internetowych, na treść których firma Anita Polewska
nie ma żadnego wpływu. Dlatego też nasza firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tychże
witryn. Za zawartość stron, do których odsyłamy, odpowiada zawsze właściciel/redaktor danej witryny. W/w witryny
internetowe zostały w momencie wstawienia odsyłacza sprawdzone ze względu na niezgodności z przepisami.

Prawa autorskie
Właściciel tejże witryny, firma Anita Polewska korzysta wyłącznie z własnych dzieł (obrazy, teksty, muzyka, filmy) lub
dzieł, na które nie jest wymagana licencja albo uzyskała pozwolenie/posiada licencję. Dzieła stworzone przez firmę
Anita Polewska i prezentowane
w tej witrynie podlegają ustawie o prawach autorskich. Powielanie, zmienianie
i rozpowszechnianie dzieł będących autorstwem firmy Anita Polewska jest bez zgody autora wzbronione.

Ochrona danych osobowych
W momencie wysłania wiadomości mailowej do naszej firmy (bezpośrednio na adres mailowy lub przez formularz
kontaktowy na tronie), nadawca wiadomości zgadza się na wykorzystanie udostępnionych danych (tj. imię, nazwisko,
adres e-mail oraz dane przesłane w treści wiadomości) w celach informacyjnych.
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”,
„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to
odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych

iqrmedical.pl, gentlefile.pl i ich funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies.
Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorami Państwa danych będzie firma Anita Polewska oraz Zaufani partnerzy (na przykład firma kurierska,
doręczająca zamówienia).
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Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy te dane, między innymi aby:
- realizować zamówienia (wystawienie faktury, wysłanie produktów),
- dopasować treści stron i tematykę materiałów do Twoich zainteresowań,
- zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,
- pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
- dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z
żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Firmie kurierskiej, aby mogła ona doręczyć Państwa zamówienie.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na
adres biuro@iqmedical.pl z informacją o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do
wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne
w usługach). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do Państwa zainteresowań, zapewnienie ich
bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny firmy Anita Polewska jest tzw.
uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych naszych klientów,
w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą
wyrażasz zaznaczając korzystając z naszego serwisu iqrmedical.pl oraz gentlefile.pl i/lub wysyłając do nas
wiadomość e-mail (w tym także przy użyciu formularza kontaktowego).

W związku z powyższym, zgadzają się Państwo na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym
profilowanie oraz celach analitycznych, swoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania ze
stron internetowych iqrmedical.pl oraz gentlefile.pl i ich funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach
cookies przez firmę Anita Polewska i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO
(czyli po 25 maja 2018 roku).
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać, z tym, że
wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody,
przed jej wycofaniem.
Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał
wspominane na tej stronie warunki oraz że je akceptuje.
Wszystkie opisane czynności dążą do zapewniania lepszej Państwa obsługi.

Życzę udanego dnia!
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