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POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.NZOZJCM.PL

Niniejsza Polityka prywatności udostępniana na naszej stronie internetowej ma na celu wyjaśnienie w
przystępny i zrozumiały sposób jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy
dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową www.nzozjcm.pl oraz kontaktując się ze
Spółką

za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych

na naszej stronie internetowej.

Polityka określa również sposoby realizacji Twoich praw w związku z ich przetwarzaniem, a ponadto
określa sposoby ochrony Twojej prywatności.
Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych
osób odwiedzających naszą stronę internetową www.nzozjcm.pl oraz kontaktujących się ze Spółką,
zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów zabezpieczeń oraz zapewnienia przejrzystości
procesów przetwarzania danych osobowych dokonywanych przez Spółkę, zgodnie z wymogami
Rozporządzenia 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 („RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu strony
internetowej www.nzozjcm.pl, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest
Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze (59-400) przy ul. Szpitalnej 3 wpisana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000259564, REGON:
020303831, NIP: 6951463978 (dalej jako JCM lub Spółka).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych w JCM jest Anna Płotnicka – Mieloch, z którą możesz skontaktować się
we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi pisząc na adres mailowy:
iod@nzozjcm.pl.

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH PRZEZ STRONĘ
INTERNETOWĄ WWW.NZOZJCM.PL

W celu skorzystania ze strony internetowej www.nzozjcm.pl nie musisz podawać jakichkolwiek danych
osobowych. Jedyne informacje, które są zbierane w sposób automatyczny, to dane zawarte w plikach
Cookies. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania, a także możliwości wyłączenia w
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ustawieniach Twojej przeglądarki obsługi plików Cookies, znajdują się w Polityce plików Cookies
dostępnej tutaj.
Za pośrednictwem strony internetowej lub w związku z prowadzoną komunikacją mogą być
gromadzone tylko takie dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie. Niektóre
funkcjonalności strony mogą wymagać podania przez Ciebie dodatkowych informacji, takich jak np.:
imię, nazwisko, adres e-mail.
Za pośrednictwem strony internetowej nigdy nie będą pozyskiwane dane osobowe szczególnych
kategorii.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA

Dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej www.nzozjcm.pl przetwarzane są w
następujących celach:
a. identyfikacji nadawcy i skontaktowania się z Tobą w celu obsługi żądania lub odpowiedzi na
zadane pytanie w przypadku skorzystania przez Ciebie z możliwości kontaktu z nami w drodze
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem adresów poczty e-mail udostępnianych na naszej
stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który w tym wypadku polega na
umożliwieniu nam odpowiedzi na Twoje pytania;
b. opublikowania opinii na temat usług i świadczeń oferowanych przez Jaworskie Centrum
Medyczne w Księdze gości dostępnej na stronie internetowej Spółki na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody;
c.

identyfikacji nadawcy oraz realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez JCM w
przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie
internetowej w zakładce „Kariera”. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy Twoje
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę), natomiast w pozostałym zakresie, w tym w stosunku do danych
kontaktowych, a także wszystkich danych, gdy zatrudnienie ma mieć miejsce w oparciu o
umowę cywilnoprawną, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która zostaje wyrażona
poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym i ich wysłaniu do JCM;

d. identyfikacji nadawcy oraz umożliwienia Twojego udziału w przyszłych procesach rekrutacji
prowadzonych przez JCM odbywających się w okresie 9 miesięcy od przesłania przez Ciebie
zgłoszenia rekrutacyjnego w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego
dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Kariera” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli dobrowolnie, odrębnie wyrażonej zgody;
e. marketingowych w związku z oferowanymi przez naszą Spółkę usługami, nowymi
rozwiązaniami oraz projektami, których możesz stać się częścią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli wyłącznie, gdy wyraziłeś chęć i zgodę na otrzymywanie treści marketingowych;
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f.

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora, który w tym wypadku polega na umożliwieniu dochodzenia i obrony przed
roszczeniami.

Jeżeli w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane szczególnych kategorii (art. 9 ust. 1
RODO) konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w treści zgłoszenia rekrutacyjnego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do identyfikacji tożsamości osoby komunikującej się z
nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych, korzystającej z formularza zapisu do Newslettera czy
też zwracającej się o przesłanie treści marketingowych oraz odpowiedzi na przesłane zapytania lub
żądania. Jedynie podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby móc wziąć udział w procesie rekrutacji.
Żadne informacje mające charakter marketingowy lub mające charakter oferty nie będą przesyłane
użytkownikom strony internetowej www.nzozjcm.pl bez ich uprzedniej i wyraźnej zgody na
otrzymywanie tego rodzaju treści.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W sytuacji
powstania wzajemnych roszczeń Twoje dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
jakie mogą powstać w związku z prowadzeniem z Tobą komunikacji. Dane przetwarzane w związku z
prowadzeniem procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres niezbędny do prowadzenia procesu
rekrutacji. Dane będą przetwarzane odpowiednio dłużej, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie
danych w przyszłych procesach rekrutacji organizowanych przez JCM w ciągu 9 miesięcy od przesłania
przez Ciebie zgłoszenia rekrutacyjnego.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej www.nzozjcm.pl mogą być
przekazywane podmiotom, z udziałem których JCM realizuje powyższe cele przetwarzania danych
osobowych, a w szczególności:
a. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie
usług na rzecz Administratora, w tym m. in.: podmiotom świadczącym usługi prawnicze,
podmioty obsługujące infrastrukturę IT systemów informatycznych itp.
b. podmiotom współpracującym ze Spółkę JCM w związku ze świadczeniem przez nas usług;
c.

organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień.

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę JCM do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
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BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

JCM dokłada wszelkich starań, aby gromadzone dane osobowe były należycie zabezpieczone przed
ich utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem lub udostępnieniem.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez JCM, przysługują następujące
prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;
c.

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego
administratora;
f.

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

g. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym momencie możesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie
żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@nzozjcm.pl lub w
drodze korespondencji listowej na adres siedziby Spółki. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest
indywidualnie niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zgłoszenie powinno zawierać Twoje dane
teleadresowe, abyśmy mogli przed rozpoznaniem żądania ustalić i w razie konieczności potwierdzić
Twoją tożsamość. JCM dokłada wszelkiej staranności w celu uprzedniej weryfikacji osób, które zgłaszają
żądania realizacji praw, mogących mieć nieodwracalny skutek w stosunku do przetwarzanych danych
osobowych.
Jeśli uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych zostały naruszone zasady ochrony
danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem
powszechnym.

PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że masz prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona.
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ZMIANA POLITYKI PRYW ATNOŚCI

JCM zastrzega sobie prawo do aktualizacji zapisów zawartych w niniejszej Polityce prywatności w
sytuacji zmiany sposobów przetwarzania danych osobowych lub w przypadku zmian w obowiązującym
prawie. Wszelkie zmiany w zapisach niniejszej Polityki zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej www.nzozjcm.pl.

KONTAKT Z ADMINISTRA TOREM

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych możesz to zrobić:
a. pisząc do nas na adres e-mail: sekretariat@nzozjcm.pl
b. pisząc do nas na adres Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3, 59-400 Jawor
lub
c.

dzwoniąc na numer telefonu: +48 76 870 30 11.

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z niniejszą Polityką, ochroną
Twoich danych osobowych przetwarzanych przez JCM, jak również w przypadku jakichkolwiek
problemów lub sugestii co do działania naszej strony internetowej.

