
Polityka prywatności
Firma Specjalistyczny Gabinet Lekarski AKmed przywiązuje ogromne znaczenie do ochrony 
prywatności swoich klientów. Poniższy dokument zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i 
wykorzystywania danych naszych Klientów. Na wstępie musimy zaznaczyć:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z przyjemnością informujemy, iż
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Akmed, 30-312 Kraków, Twardowskiego 33A
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zapytania w formularzu 
kontaktowym,
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia- jak zażądasz, 
usuniemy. Żądanie usunięcia danych skieruj do nas mailowo: biuro@akmed.krakow.pl
5) posiadasz prawo do żądania od administratora (nas) dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli odmówisz, nie będziemy mieli 
możliwości zarejestrowania dla Ciebie pomocy w zgłoszeniu
 

1. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Podczas wypełniania formularza kontaktowego, zbieramy dane takie jak imię i nazwisko/nazwa 
firmy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Wymagane w trakcie kontaktu dane osobowe czy też dane firmy muszą być zgodne z 
rzeczywistością.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Firma Specjalistyczny Gabinet Lekarski AKmed uznaje prawo klientów do prywatności jako 
sprawę nadrzędną, zatem dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wszystkie dane 
osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i 
międzynarodowego, w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego będą wykorzystane wyłącznie do 
umożliwienia Tobie kontaktu z nami.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane 
wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

3. W jaki sposób kontaktujemy się z Tobą?

Możesz otrzymać od nas email dotyczący Twojej sprawy.

Możemy się również kontaktować telefonicznie.



4. Czy możesz zmieniać swoje dane osobowe ?

Dane można zmienić pod adresem mailowym: biuro@akmed.krakow.pl

5. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe ?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 

6. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej 
polityki prywatności na tej stronie.

7. Akceptacja warunków

Wszyscy nasi użytkownicy i klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych 
z niniejszą polityką.

8. Kontakt z Nami

Firma zbierająca dane: AKmed

NUMER: 0048 122666884

Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego lub pisząc na 
adres biuro@akmed.krakow.pl
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