Polityka prywatności
dla platformy edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wyraz realizowania przez Administratora obowiązku
informacyjnego zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Phytopharm Klęka S.A. z siedzibą w Klęce,
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000051392,
kapitał zakładowy: 20 000 000 zł NIP: 786-00-05-532

Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod
adresem e-mail: welcome@europlant-group.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod
adresem e-mail: iod@europlant-group.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z platformy
edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl.
Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje Twoje:
1) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko adres email, numer telefonu, rodzaj specjalizacji
lekarskiej – w przypadku lekarzy, numer),
2) dane dotyczące logowania w systemie.
Wskazanie przez Ciebie rodzaju specjalizacji lekarskiej oraz numeru PWZL wynika z tego, iż
platforma edukacyjna www.nowoczesnafitoterapia.pl przeznaczona jest wyłącznie dla osób
z określonych w Regulaminie platformy edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl kręgów
zawodowych i ma zapewnić, iż do platformy będą rejestrowały się wyłącznie osoby należące
do tych kręgów zawodowych.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
1) w celu wykonywania umowy u założenie i utrzymywanie Twojego konta na platformie
edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl,
2) w celu wykonywania umowy o świadczenie dla Ciebie usług na platformie edukacyjnej
www.nowoczesnafitoterapia.pl, a polegających na:
• umożliwieniu Ci udziału w szkoleniach, quizach przeprowadzanych za
pośrednictwem platformy edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl,
• umożliwieniu Ci dostępu do materiałów edukacyjnych związanych z
wykonywanym przez Ciebie zawodem lub praktyką lekarską,
3) w celu podjęcia z Tobą kontaktu poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomość SMS/
MMS, email i przekazania informacji o nowych materiałach edukacyjnych lub ofertach
produktów umieszczonych na platformie edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl,
4) w celu przeprowadzenia wizyty promocyjnej za pomocą rozmowy telefonicznej czy
komunikatora internetowego (Microsoft Teams / Zoom/ Skype itp.),
5) w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie sprawy
przedstawionej nam przez umieszczony na platformie formularz kontaktowy lub emailem.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych osobowych są:
•
•

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w zakresie jakim Administrator działa w celu wykonywania
umowy (cele przetwarzania danych wskazane w pkt 1) i 2) powyżej),
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a zatem przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które
polegają na podejmowaniu z Tobą kontaktu w celu przekazania informacji o
nowościach na platformie, przeprowadzania wizyt promocyjnych za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, udzieleniu Ci odpowiedzi na pytanie czy
przedstawieniu rozwiązania sprawy przedstawionej Administratorowi przez formularz
kontaktowy lub e-mailem (cele przetwarzania danych wskazane w pkt 3) – 5) powyżej).

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowych i opcjonalnych zgód, Administrator ma
prawo do inicjowania połączeń telefonicznych na podanych przez Ciebie numer telefonu za
pośrednictwem telefonu lub komunikatora internetowego oraz/lub wysyłania do Ciebie na
podane adres e-mail oraz numer telefonu informacji w formie wiadomości e-mail lub
SMS/MMS o nowościach (w zakresie materiałów edukacyjnych lub produktów Phytopharm
Klęka S.A.) zamieszczonych na platformie edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl. W
przypadku wyrażenia takich zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Powyższe zgody mogą być przez Ciebie w całości lub w części w każdej chwili wycofane, co nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Czy musisz nam podać swoje dane?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do
posiadania konta oraz korzystania z wszelkich funkcjonalności platformy edukacyjnej
www.nowoczesnafitoterapia.pl.

Komu przekazujemy Twoje dane?
Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu
podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w
zakresie platformy edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl, jak np. dostarczającym
hosting platformy edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl albo danych osobowych
pozyskiwanych za jej pośrednictwem, świadczącym usługi wsparcia IT dla platformy, agencjom
marketingowym, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej platformy,
wysyłania smsów/mmsów oraz e-maili, przesyłania informacji marketingowych, w tym
newsletterów.
W przypadku powierzenia przez nas danych osobowych innemu podmiotowi Administrator
dba o to, aby podmiot przetwarzający Twoje dane spełniał wszelkie wymogi określone przez
RODO i inne przepisy prawa w celu ochrony Twoich danych osobowych, jak również o to, aby
Twoje dane były przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora, w zakresie
i celu określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych zawartej z takim podmiotem.
W przypadku korzystania z odbiorców w krajach leżących poza Unią Europejską - w
szczególności USA - i przekazywania im danych osobowych, z perspektywy RODO nie istnieje
„odpowiedni poziom ochrony“ dla przetwarzania danych osobowych, adekwatny do
standardów UE (tzw. decyzja w sprawie adekwatności). Proszę mieć na względzie tę
okoliczność, zanim podasz swoje dane.
Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na
podstawie Twoich danych osobowych?
W celu jak najlepszego dostosowania treści i materiałów prezentowanych Ci na platformie
edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl i informowania Cię tylko o treściach i materiałach,
które mogą Cię zainteresować stosujemy wobec Ciebie profilowanie bazujące na rodzaju
Twojej specjalizacji lekarskiej.
Na podstawie profilowania podejmujemy wobec Ciebie decyzje opierające się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych (prezentowanie
spersonalizowanych treści i materiałów).
Jednakże podejmowane decyzje nie wywołują wobec Ciebie skutków prawnych oraz nie
wpływają istotnie na Twoją sytuację. Wobec tego na nasze działania, zgodnie z RODO nie
potrzebujemy Twojej zgody i działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe w zakresie korzystania przez Ciebie z konta oraz usług świadczonych na
platformie edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl przetwarzane będą przez czas
posiadania przez Ciebie konta na platformie.
Dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach będą przetwarzane do czasu prowadzenia
przez Administratora działań wynikających z celów przetwarzania danych osobowych
określonych w pkt 3) i 4) powyżej, lub do wycofania zgody na inicjowanie z Tobą połączeń
wysyłania Ci wiadomości e-mail, SMS/ MMS (o których mowa w niniejszej Polityce).
Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Ciebie
z Administratorem będą przetwarzane przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na
Twoją wiadomość i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

Jakie przysługują Ci prawa?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do:
•
•
•
•
•

dostępu do swoich danych,
sprostowania swoich danych,
usunięcia swoich danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia swoich danych

Wobec tego, że przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes
Administratora, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na
Twoją szczególną sytuację. W przypadku gdy wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych dla potrzeby marketingu bezpośredniego, swojego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.
W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami
wysyłając wiadomość na adres pocztowy: Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą lub emailowy: iod@europlant-group.pl
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli stwierdzisz, że
przetwarzamy dane niezgodnie z prawem. W Polsce możesz złożyć prawnie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zgodny z wymogami określonymi
w przepisach prawa, a przede wszystkim 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy?
Na platformie edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl stosujemy pliki cookies, czyli
niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Administratora.
Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie
uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
1) marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania
podejmowałeś na platformie edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl; dzięki
temu dopasowujemy przesyłane Ci treść i materiały edukacyjne do Twoich
zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane
treści,
2) obsługi liczników odwiedzin,
3) utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie do konta na platformie,
4) statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki
korzystasz z platformy edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl,
5) marketingowych.
Jakie są rodzaje plików cookies?
Na platformie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
1) sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej
wyłączenia,
2) stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie
skasujesz,
3) zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym.
Jak usunąć pliki cookies?
Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie
plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
Pliki cookies możesz usunąć także po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z:
odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

•
•
•

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Jaki jest wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z platformy edukacyjnej
www.nowoczesnafitoterapia.pl?
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub
ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności
platformy edukacyjnej www.nowoczesnafitoterapia.pl. Do podobnych skutków może
prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre
z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł
zalogować się do konta na platformie.
Czym są zewnętrzne pliki cookies?
Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od
innych usługodawców.
Korzystamy z usług:
1) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA).
Usługi
te
pomagają
nam
analizować
ruch
na
platformie
edukacyjnej
www.nowoczesnafitoterapia.pl. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i
pozostali użytkownicy korzystacie z platformy.
Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do
przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

