
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648) („PT”) spółka pod firmą: 

DENTIST MACIEJ ŻAROW SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, adres: 

Plac Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000980510, REGON: 522485654, NIP: 

6772480322, kapitał zakładowy 282.000 zł, w całości pokryty informuje, iż:  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1) Właścicielem Serwisu i Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest spółka pod 

firmą: DENTIST MACIEJ ŻAROW SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, 

adres: Plac Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000980510, REGON: 

522485654, NIP: 6772480322, kapitał zakładowy 282.000 zł, w całości pokryty 

(„Dentist” lub „Administrator”).   

2) Dane osobowe – zgodnie z RODO wszystkie informacje o osobie fizycznej 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o 

lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem 

plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

3) Formularz – usługa świadczona przez Dentist drogą elektroniczną, umożliwiająca: 

a) rejestrację i obsługę Konta Klienta - usługa  dostępna w Serwisie (Stronie WWW), w 
tym co do obsługi Konta Klienta po zalogowaniu się na Koncie Klienta, 

b) zapisanie się do Newslettera - usługa dostępna w Serwisie (Stronie WWW) po 
zalogowaniu się na Koncie Klienta, 

c) złożenie przez Klienta oferty nabycia Kursu - usługa dostępna w Serwisie (Stronie 
WWW) po zalogowaniu się na Koncie Klienta, 

d) złożenie przez Klienta oferty nabycia Produktu - usługa dostępna w Serwisie (Stronie 
WWW) po zalogowaniu się na Koncie Klienta. 

4) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu 
lub posiadająca zarejestrowane Konto Klienta lub zawierająca umowę z Dentist. 

5) Konto Klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną, indywidualny profil Klienta w 

Serwisie utworzony przez Klienta za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, 

zabezpieczony loginem i hasłem. 

6) Kurs – zajęcia edukacyjne organizowane przez Administratora, udział w których nabyć 

można za pośrednictwem Serwisu. 

7) Kursant - osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca aktywne prawo do wykonywania 

zawodu lekarza dentysty i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca 

Klientem lub osobą wyznaczoną przez Klienta do uczestnictwa w Kursie. 

8) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dentist za pośrednictwem 

Serwisu (Strony WWW) i poczty elektronicznej, która umożliwia przesyłanie przez Dentist 



na podany przez Użytkownika tej usługi adres milowy wiadomości mailowych 
zawierających informacje marketingowe, informacje handlowe w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 
144, poz. 1204 ze zm.), w tym, o Kursach, Produktach, a także wydarzeniach, artykułach, 
wywiadach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie. 

9) Polityka Prywatności – niniejsza polityka. 

10) Produkt – rzecz ruchoma, towar, którego nabycie przez Klienta od Dentist jest 
możliwe za pośrednictwem Serwisu (Strony WWW) i Konta Klienta, taki jak w 
szczególności książki, wiertła do preparacji pod licówki. 

11) Regulamin  - regulamin Serwisu (Strony WWW) oraz nabywania Kursów i Produktów 

DENTIST MACIEJ ŻAROW SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie 

dostępny w Serwisie. 

12) Serwis – usługa świadczona drogą elektroniczną, serwis internetowy prowadzony przez 

Administratora pod adresem www https://www.kursydentist.pl/. 

13) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo 

kilku usług czy funkcjonalności Serwisu posiadająca lub nieposiadająca 

zarejestrowanego Konta Klienta. 

 

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA 

 

1) Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia 

poszczególnych usług lub dostawy towaru, a także informacje o aktywności Użytkownika 

w Serwisie, takie jak: 

1. w przypadku Użytkowników: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone 

za pośrednictwem Cookies lub innych podobnych technologii; 

2. w przypadku Klienta, będącego osobą fizyczną: imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, adres siedziby lub zamieszkania, dane dotyczące rachunku bankowego, dane 

karty płatniczej i płatności wynikających z Umowy, NIP lub PESEL lub REGON, adres IP 

lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Cookies lub 

innych podobnych technologii; 

3. w przypadku posiadacza Konta Klienta, będącego osobą fizyczną wskazaną, jako osoba 

działająca w imieniu Klienta lub jako osoba kontaktowa: imię̨, nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu, dane dotyczące rachunku bankowego, dane karty płatniczej i płatności 

wynikających z Umowy, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za 

pośrednictwem Cookies lub innych podobnych technologii; 

4. w przypadku Kursantów: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu; 

5. w przypadku Newslettera: imię, nazwisko, adres e-mail; 

6. oraz inne Dane osobowe, podane przez osoby, których dotyczą. 

2) Administrator zbiera i analizuje przede wszystkim w celach związanych z świadczeniem 

usług i dostawą towarów, administracyjnych, statystycznych, analitycznych, 

zabezpieczenia i prowadzenia systemu informatycznego dane wynika jące z logów 

systemowych (np. IP).  Logi systemowe to chronologiczny zapis zawierający informację o 

zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu 

komputerowego czy komputera. 

 

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1) Dane osobowe Użytkowników Serwisu, będą przetwarzane w celu: 
 

1. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a to 
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści 
gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych, 



– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
 
2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a to celu analitycznym i 

statystycznym, prowadzeniu analiz aktywności Użytkownika, ustaleniu jego preferencji, 
monitorowania i usuwania błędów dotyczących stosowanych funkcjonalności i 
świadczonych usług, 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 
3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a to w celu ustalenia, 

dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących 
Administratorowi lub obrony roszczeń przez Administratora lub obrony przed 
roszczeniami, 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na 
Administratorze, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 
2) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu: 

 

1. wykonania umowy Klienta z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, prowadzenia i obsługi Konta Klienta w 
Serwisie,  

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 
2. korzystania z usługi Formularza w Serwisie, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłaną 

za pośrednictwem formularza wiadomość (ofertę) oraz podjęcia czynności zmierzających 
do zawarcia oraz zawarcia umowy z Administratorem i prowadzenia korespondencji 
mailowej z Administratorem; 

–na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 
3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a to celu analitycznym i 

statystycznym, prowadzeniu analiz aktywności Użytkownika, ustaleniu jego preferencji, 
monitorowania i usuwania błędów dotyczących stosowanych funkcjonalności i 
świadczonych usług, 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 
4. wykonania umowy Klienta z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym: 
a) wykonania umowy sprzedaży Produktu, w tym jego dostarczenia; 

b) wykonania umowy świadczenia usługi organizacji Kursu, w tym zorganizowania i 

przeprowadzenia Kursu; 

c) udostępniania materiałów i pomocy naukowych dotyczących Kursu; 

d) wystawienia certyfikatów i zaświadczeń; 
e) zgłoszenia i ewidencjonowania odbytego Kursu, jako doskonalenia zawodowego w 

rozumieniu przepisów prawa we właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej, 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyrazi 
Pani/Pan stosowną zgodę i będzie ona obowiązywać; 
 
5. subskrypcji biuletynu informacyjnego - Newslettera, w tym udostępniania informacji 

handlowych przygotowanych przez Dentist, 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę i będzie ona 
obowiązywać; 



 
6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  (w szczególności 

obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych), 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
 
7. rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo): 

a) umieszczania tych materiałów na stronie https://www.kursydentist.pl/ – stronie Dentist 

oraz na profilach Dentist w portalach społecznościowych Facebook, Instagram; 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę i będzie ona 
obowiązywać, 
b) sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 

r. poz. 1191, z późn. zm.), 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę i będzie ona 
obowiązywać oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych; 
 
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a to zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz 

ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 
8. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a to ustalenia, dochodzenia 

lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony 
roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 
9. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  
– wszystko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 
10. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na 

Administratorze, 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 
3) Dane osobowe Kursanta będą przetwarzane w celu: 

 
1. wykonania umowy Klienta z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym: 
a) zorganizowania i przeprowadzenia Kursu; 
b) udostępniania materiałów i pomocy naukowych dotyczących Kursu; 
c) udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Dentist; 
d) wystawienia certyfikatów i zaświadczeń 
e) zgłoszenia i ewidencjonowania odbytego Kursu, jako doskonalenia zawodowego w 

rozumieniu przepisów prawa we właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej, 
w związku z podjętą współpracą, z przedsiębiorstwem udostępniającym – stroną umowy 
z Administratorem, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyrazi Pani/Pan 
stosowną zgodę i będzie ona obowiązywać; 
 
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  (w szczególności 

obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych), 
- wszystko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
 
3. rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo): 



a) umieszczana tych materiałów na stronie https://www.kursydentist.pl/ – stronie Dentist 

oraz na profilach Dentist w portalach społecznościowych Facebook, Instagram; 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę i będzie ona 
obowiązywać, 

b) sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 

2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę i będzie ona 
obowiązywać oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych; 
 
4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a to w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz 

ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 
5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a to w celu ustalenia, 

dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących 
Administratorowi lub obrony roszczeń przez Administratora lub obrony przed 
roszczeniami, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 
6. w innych przypadkach Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody , 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 
7. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na 

Administratorze, 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 
IV. COOKIES 

1) Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w pamięci urządzenia z którego korzystają przeglądający stronę 
(np.: komputer, tablet, telefon), wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie 
użytkownika (najczęściej na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). 
Parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie 
serwerowi, który je utworzył. Cookies są potrzebne w celu ułatwienia korzystania ze 
strony i sprawienia, aby stała się bardziej przyjazna użytkownikowi. Cookies nie są 
szkodliwe dla komputera.  

2) Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego 
łączności ze stroną. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
Dane te zwykle nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, ale mogą 
umożliwić mu korzystanie z serwisu w sposób dostosowany do jego osobistych 
preferencji, są kojarzone z komputerem połączonym z Internetem, na którym Cookies 
zostało zapisane (służy do tego adres IP).  

3) Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: 
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 
urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

2. marketingowych i analitycznych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki 
sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie 
ich struktury i zawartości; 



3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

4) Administrator wykorzystuje następujące Cookies: 
1. „niezbędne” Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 
w ramach Serwisu - Te Cookies są niezbędne do funkcjonowania Serwisu  z uwagi na to 
zawsze ustawione jako „aktywne”. Jeżeli użytkownik zmieni ustawienia swojej 
przeglądarki tak, aby blokowała te Cookie, niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie 
działać poprawnie; 

2. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

3. „wydajnościowe” Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych Serwisu - Te Cookie pozwalają zliczać wizyty i źródła ruchu i mierzyć 
oraz poprawiać wydajność Serwisu. Pomagają określić częstotliwość odwiedzania 
Serwisu przez użytkownika oraz problemy z działaniem Serwisu podczas jej 
przeglądania; 

4. „funkcjonalne” Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 
itp. - Te Cookies są wykorzystywane do lepszego dostosowania Serwisu do preferencji 
użytkownika – przykładowo zapamiętywanie ustawień użytkownika takich jak preferencje 
dotyczących odtwarzania; 

5. „reklamowe” Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań - Te Cookie mogą być wykorzystywane w 
celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na urządzeniu użytkownika na podstawie 
jego zainteresowań. 

5) Cookies możemy podzielić na dwa rodzaje ze względu na termin ważności. Pierwszy 
rodzaj Cookies to tzw. cookie sesyjne, które zostają automatycznie usunięte po 
zamknięciu okna przeglądarki internetowej, po wylogowaniu lub wyłączeniu 
oprogramowania (przeglądarki internetowej) i dane w nich zapisane zostają bezpowrotnie 
utracone. Drugi rodzaj plików to trwałe Cookies, “stałe” (persistent cookies), które 
pozostają zapisane na dłużej, np. na dzień, miesiąc, rok lub do czasu ich usunięcia przez 
użytkownika. Czas ważności Cookies jest ścisłe uzależniony od ich przeznaczenia, a 
zawartość po upływie tego czasu automatycznie usuwana. 

6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
domyślnie dopuszcza umieszczanie Cookies na urządzeniu końcowym. Za pomocą 
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możliwe jest aby 
użytkownik samodzielnie i w każdym czasie zmienił ustawienia dotyczące Cookies, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do  
urządzenia. Ustawienia te można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę 
Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 
Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Zmiany można dokonać dla konkretnej witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z 
przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych 
przeglądarkach znajdują się poniżej. 
Google Chrome i Google Chrome Mobile 
Mozilla Firefox 
MacOS Safari 
Microsoft EDGE 
Opera 
Safari i Safari Mobile 
Internet Explorer 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 
7) Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym oraz uzyskującym do 

nich dostęp jest Administrator. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych 
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies. Dane z Cookies będą 
przekazywane Google Analytics oraz firmie informatycznej obsługującej Administratora. 
Celem uzyskania informacji na temat zablokowania udostępnienia Google Analytics 
informacji na temat korzystania przez użytkownika ze Serwisu należy zapoznać się z 
informacjami zamieszczonymi na stronie www.google.com. 

8) Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne w Serwisie. 

 

V. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

 

Pani/Pana Dane osobowe mogą być również przekazywane w szczególności: 

1) właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Polsce na potrzeby zgłoszenia i 

ewidencjonowania odbytego doskonalenia zawodowego w rozumieniu przepisów prawa; 

2)  podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym podatkowo-

księgowe, obsługi płatności, prawne, informatyczne, hostingu, marketingu, 

teleinformatyczne – poczta elektroniczna, pocztowe i kurierskie; 

3) odpowiednim organom lub osobom trzecim w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa; 

4) mediom społecznościowym takim jak Facebook, Instagram, w ramach udostępnienia ich 

na profilach Dentist w tych mediach. 

 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

 

Dane Osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane 

organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy Administrator korzysta z 

dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską 

za zapewniające odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych, przekazanie Danych 

osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony 

danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim 

zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których 

dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora. 

Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich - jeżeli zostaną przekazane Dentist w 

wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na 

podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy Dentist i Microsoft oraz na podstawie 

wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.  

 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju 

świadczonej usługi, dostarczanego towaru oraz celu w jakim Dane osobowe będą 

przetwarzane.  

2) Zasadniczo Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO będą 
przetwarzane: 

a) przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, przez czas świadczenia usługi lub 
realizowania zamówienia na dostawę towaru, a po tym okresie mogą być przetwarzane 
przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w 
przepisach podatkowych i rachunkowych), 

http://www.google.com/


b) po okresie wskazanym pod lit. a) powyżej Dane osobowe mogą być również 
przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron umowy 
lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, do czasu gdy 
przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony roszczeń przez 
Administratora lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w 
zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa; 

2. Dane osobowe, zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do czasu wycofania 

wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzan ia danych 

w przypadkach, gdy przepisy prawa dawać będą podstawę do zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu chyba, że te Dane osobowe zostaną zebrane także na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b), c) i f) RODO lub znajdzie do nich zastosowania okres, o którym mowa w pkt 1 lit. a) 

lub lit. b) powyżej. 

 

VIII. UPRAWNIENIA  

 

1) Posiada Pani/Pan prawo do:  

a) dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii – art. 15 

RODO, 

b) sprostowania Danych osobowych – art. 16 RODO,  

c) prawo do usunięcia Danych osobowych – art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych – art. 18 RODO,  

e) przenoszenia Danych osobowych – art. 20 RODO,  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych – art. 21 RODO, 

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

2) Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie Danych 

osobowych udzielonej Dentist, w dowolnym momencie, ze skutkiem na moment 

wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych 

osobowych można przesłać w formie mailowej na adres: kursy@dentist.com.pl lub 

pocztą tradycyjną na adres: Plac Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków lub wycofać osobiście 

stawiając się pod adresem Dentist a to Plac Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków – art. 7 ust. 3 

RODO. 

3) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana Danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH 

PROFILOWANIE 

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

X. KONTAKT 

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych należy 

kontaktować się z Administratorem w następujący sposób: tradycyjnie osobiście lub listownie 

ul. Pl. Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków, mailowo - adres e-mail: kursy@dentist.com.pl. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1) Podanie przez Panią/Pana Danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

korzystania z Serwisu, zawarcia umowy z Administratorem, uczestnictwa w Kursie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z 

Serwisu, zawarcia umowy z Administratorem, uczestnictwa w Kursie.  

2) Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do 
nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, 
logotypów zamieszczanych na Stronie WWW, do materiałów udostępnianych w ramach 
Newslettera lub Kursów należą do Dentist. Żadne prawa do znaków towarowych, prawa 
autorskie, patenty czy inne prawa własności Dentist i jej kontrahentów ani odnośne 
licencje nie są w sposób dorozumiany ani wyraźny udzielane ani Użytkownikowi ani 
Klientowi ani Kursantowi. 

3) Polityka Prywatności podlega aktualizacji w razie uzasadnienia, o zmienia Polityki 

Prywatności Dentist poinformuje z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

4) Aktualna wersja Polityki Prywatności została obowiązuje od dnia 1.11.2022 r. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  


