
 
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.DLAPIELEGNIARKI.INFO 
 

 

Informacje ogólne 

 

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu www.dlapielegniarki.info (dalej: „Serwis”) określa zasady 

przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z 

korzystaniem przez nich z usługi rejestracji zgłoszenia na regionalne konferencje naukowo-szkoleniowe 

dla pielęgniarek i położnych (dalej „Konferencje”) organizowane pod Patronatem Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych od 2016 roku. 

 

Administrator danych 

 

Administratorem Danych Osobowych zawartych w Serwisie jest: 

OCI Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-821), ul. Hajoty 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000524780, posługująca się NIP: 701-043-99-71, 

oraz 

Essity Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-801), przy ul. Puławskiej 435A, wpisana do do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000427360, posługująca się NIP: 

525-253-48-50. 

 

Procedura ochrony Danych Osobowych 

 

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Danych Osobowych Administrator opracował 

wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych Osobowych 

podmiotom nieupoważnionym.  

 

2. Administrator Danych Osobowych kontroluje przestrzeganie procedur i ich wykonywanie oraz 

stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych 

osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami 

wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w tym art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych. 

 

Przetwarzanie Danych Osobowych 

 

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w 

przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych 

Osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami 

Umowy. 

 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w 

następujący sposób:  
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a. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w formularzu 

zgłoszeniowym dostępnym w Serwisie; 

b. poprzez gromadzenie plików „cookies”.  

 

3. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze 

Użytkownika, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzin stron w Internecie. Ciasteczko 

zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to 

znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do 

identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. 

 

4. Administrator używa ciasteczek w następujących celach:  

a. by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu; 

b. aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika; 

c. do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu 

funkcjonalności i zawartości Serwisu.  

 

5. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości 

Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  

 

7. Dane Osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Serwisie są przetwarzane w 

celu dokonania rejestracji Użytkownika na Konferencje, o których mowa powyżej. 

 

8. Dane Osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom 

trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

9. Do Danych Osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam 

umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania 

swoich Danych Osobowych w dowolnym momencie.  

 

10. Modyfikacji Danych Osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania dokonać można 

poprzez adres e-mail: dlapielegniarki@ocinfo.pl.  

 

Informacje końcowe 

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na 

które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować 

w sposób widoczny i zrozumiały. 

 

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe 

działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te 

mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się 

zapoznać. 
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3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności 

Administrator pozostaje do dyspozycji. Dane Administratora można znaleźć w zakładce - 

KONTAKT. 


