
 Polityka prywatności                                                   

 

Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się Polityką prywatności firmy Dobry Optometrysta 
Grzegorz Lewicki, NIP 6852298223, REGON: 365850164, z siedzibą przy ul. Widok 10, 00-
023 Warszawa (dalej: Dobry Optometrysta). Dokument sporządzony jest w związku z 
obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 
(GDPR/RODO). 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grzegorz Lewicki (dalej: Administrator). 

Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem: 

• listownie: ul. Widok 10, 00-023 Warszawa 

• e-mailowo: grzegorz@dobryoptometrysta.pl 

• telefonicznie: 736762763 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

• świadczenia usług optometrycznych, 

• kontaktu z Panem/Panią by potwierdzić, odwołać lub dokonać zmian w rezerwacji,  

zrealizować złożone przez Pana/Panią zamówienie na produkt (soczewki 

kontaktowe, inne produkty związane z profilaktyką dobrego wzroku), 

• księgowych, 

• kadrowych (w przypadku pracowników lub osób współpracujących z Dobry 

Optometrysta na podstawie umów cywilnoprawnych), 

• marketingowych. 

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

• uzasadniony prawnie interes Administratora, tj. świadczenie dla Pana/Pani usług 

optometrycznych (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki i opieki 

zdrowotnej), prowadzenia terminarza rezerwacji wizyt, dokumentacji księgowej i 

kadrowej 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu 

niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego 

sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 

123 poz. 801) - oznaczenie zawodu optometrysty 

• Pana/Pani zgoda: w przypadku dokumentacji kadrowej 

Jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe 

również do celów marketingowych. 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pana/Pani dane osobowe - 

jeśli będzie to konieczne, aby móc wykonywać usługi i prowadzić działalność gospodarczą. 

Administrator może przekazywać Pana/Pani dane osobowe: 



• Osobom upoważnionym przez Administratora: pracownikom lub osobom 

współpracującym z Dobry Optometrysta na podstawie umów cywilnoprawnych po 

podpisaniu przez nich upoważniania do przetwarzania danych osobowych.  

• Podmiotom przetwarzającym dane: polskiej firmie obsługująca elektronicznej 

rezerwacji wizyt, polskiej firmie obsługującej elektroniczną księgowość, polskiej firmie 

księgowej, polskiej firmie udostępniającej serwer FTP, innym firmom, w stosunku do 

których zaistnieje konieczność powierzenia danych do dalszego prowadzenia 

działalności (np. serwis sprzętu informatycznego) 
Istnieje możliwość przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale 

tylko w przypadku infrastruktury informatycznej firm 

• Innym obiorcom danych, np. Firmom, u których realizuje się złożone przez 

Pana/Panią lub na potrzeby wykonywania usługi (soczewki kontaktowe), firmom 

dostarczającym pocztę elektroniczną 

Istnieje możliwość przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale 

tylko w przypadku infrastruktury informatycznej firm 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzenia działalności 

gospodarczej Administratora, chyba, że wynika to z odrębnych przepisów prawa. 

Ma Pan/Pani prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• poprawiania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia 

swoich danych osobowych (z ograniczeniem odrębnych przepisów prawa), 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może 

uniemożliwić proces sprzedaży usług i produktów, podpisanie umowy o 

pracę/cywilnoprawnej, rozliczenie księgowe przez Administratora i osoby przez niego 

upoważnione i może skutkować odmową realizacji procesu sprzedaży produktów i usług a 

także podpisania umowy.  

Niewyrażenie Przez Pana/Panią zgody marketingowej nie niesie ze sobą żadnych z w/w 

skutków. 

Dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany (system elektronicznej rezerwacji wizyt, system elektronicznej 

księgowości). Profilowanie nie będzie wykorzystywane.  

Administrator oświadcza, iż na stronie internetowej Dobry Optometrysta (dobryoptometrysta.pl) 

wykorzystuje pliki typu cookies. 

Czym są cookies?  
 

Pliki cookies, czyli tak zwane ‘ciasteczka’, to niewielkie pliki tekstowe, generowane przez 

strony internetowe, a następnie zapisywane przez odwiedzającego dany serwis. Każdy 

korzystający z przeglądarki internetowej może dostosować ustawienia do swoich potrzeb. 

Istnieje możliwość całkowitego wyłączenia pobierania plików cookies. Z takiego rodzaju 



plików korzystają niemal wszystkie strony internetowe. Właściciele serwisów są zobowiązani 

do informowania użytkowników o wykorzystywaniu ciasteczek do gromadzenia informacji 

poprzez odwiedzanie ich strony.  
 

Do czego służą?  
 

Pliki cookies służą do gromadzenia informacji, które ułatwiają korzystanie z serwisu, 

polepszają jego funkcjonalność. Umożliwiają dostosowanie zawartości stron do preferencji 

użytkowników. Dzięki takim plikom, serwis internetowy może rozpoznać urządzenie, z 

jakiego korzysta użytkownik, a co za tym idzie, dostosować sposób wyświetlania strony do 

tego konkretnego urządzenia. Pliki cookies służą także zbieraniu informacji, które pozwalają 

na stworzenie statystyk, dotyczących preferencji oraz sposobów, za pomocą których 

użytkownicy korzystają z odwiedzanych stron. Statystyki z reguły tworzone są przy pomocy 

Google Analytics (Google Inc – USA). Ciasteczka pozwalają również na lepszą 

funkcjonalność strony, gdyż umożliwiają pozostanie zalogowanym w serwisie pomimo 

korzystania z różnych podstron i zakładek.  

 

Jak gromadzą dane?  
 

Pliki cookies gromadzą różne informacje na temat użytkowników, które pozwalają na 

dostosowanie wyglądu czy zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb. Pierwsze dane 

pobierane są już w momencie wejścia na stronę internetową. Dotyczy to przede wszystkim 

rodzaju przeglądarki, numeru IP czy nazwy systemu operacyjnego. Podczas rejestracji 

użytkownicy podają swój adres mailowy oraz hasło. To również informacje, które zostają 

zgromadzone w plikach cookies, aby umożliwić na przykład zapamiętanie hasła na danej 

stronie. Na niektórych stronach zamieszczone są formularze kontaktowe, za pośrednictwem 

których można zadać pytanie bez konieczności logowania się na swoją pocztę. Należy 

jednak podać tam swój adres mailowy, czasem numer telefonu. W wyniku tego kolejne dane, 

podane przez użytkownika dobrowolnie, zostają gromadzone przez serwis.  
 

Rodzaje cookies  
 

Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne to pliki, 

które przechowywane są w urządzeniu użytkownika tylko do momentu wylogowania się z 

serwisu, opuszczenia danej strony czy też po prostu wyłączenia przeglądarki internetowej. 

Pliki stałe natomiast mogą znikać automatycznie w określonym czasie zawartym w 

parametrach pliku, bądź też mogą zostać usunięte przez użytkownika.  

 

Ustawienia najpopularniejszych przeglądarek internetowych 
 

- Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

- Google Chrome - http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416 
- Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 
- Safari - http://support.apple.com/kb/PH11913 
- Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
 

 

 


