POLITYKA PRYTWATNOŚCI TELE-ZDROWIE
Tele-Zdrowie jest świadome, że Państwa prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych
osobowych są ważną kwestą i podchodzi do ochrony danych osobowych bardzo poważnie.
Niniejsza polityka stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych dostarczanych nam lub
gromadzonych przez nas oraz informowania Państwa o naszych środkach bezpieczeństwa
(„Polityka Prywatności”).
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystania z Aplikacji oraz usług dostępnych w ramach
tej Aplikacji po pobraniu jej na urządzenie.
Pobranie i zarejestrowanie tej Aplikacji w celu korzystania z niej oznacza zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez frmę Tele-Zdrowie, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Obejmuje to przetwarzanie Państwa danych dotyczących zdrowia w związku z zarządzaniem
wynikami badań za pośrednictwem tej Aplikacji. Proszę nie pobierać ani nie korzystać z tej
Aplikacji, jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe lub dane dotyczące zdrowia były
przetwarzane za pośrednictwem tej Aplikacji.

1. Gromadzenie danych osobowych
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na Państwa temat:
1. Mogą Państwo przekazać nam informacje na Państwa temat w trakcie pobierania,
rejestracji lub użytkowania Aplikacji. Mogą Państwo również dostarczyć dane
osobowe poprzez wypełnienie formularzy lub przesłanie e-maili, w ramach
zamówienia produktów lub usług, w razie zapytań lub próśb lub w trakcie zgłaszania
problemu z Aplikacją i podobnych sytuacji, w których podjęli Państwo decyzję o
dostarczeniu informacji. Przekazywane nam dane mogą obejmować Państwa imię i
nazwisko, płeć, adres e-mail, datę urodzin, informacje uwierzytelniające i inne
informacje dotyczące rejestracji, w tym wybrane przez Państwo hasło do konta
użytkownika.
2. Tele-Zdrowie będzie również przetwarzać informacje zgromadzone za
pośrednictwem Aplikacji lub wprowadzone do Aplikacji, które dotyczą wyników
badań.
3. Będziemy również gromadzić informacje dotyczące korzystania przez Państwo z
Aplikacji, takie jak błędy urządzenia pomiarowego, pliki logowania i dane dotyczące
zarządzania, abyśmy mogli zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.

2. Wykorzystanie danych osobowych
Wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:
1. w celu dostarczenia Państwu Aplikacji i powiadomienia o wszelkich zmianach;
2. w celu zarządzania Aplikacją oraz jej dalszego rozwijania i udoskonalania, a także w
celu dopilnowania, by treść była prezentowana w najbardziej efektywny sposób;
3. w celu wykonywania wewnętrznych operacji, takich jak rozwiązywanie problemów,
analiza danych, testowanie, badania oraz do celów statystyk i ankiet;
4. w celu umożliwienia Państwu udziału w interaktywnych funkcjach Aplikacji, jeśli
podejmą Państwo taką decyzję;
5. w ramach działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Aplikacji;

6. w celu pomiaru i zrozumienia skuteczności reklam, które kierujemy do Państwa i
innych, oraz w celu dostarczenia Państwu właściwej reklamy; oraz
7. w celu przedstawienia porad i zaleceń dotyczących produktów i usług, które mogą
Państwa interesować, z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących
marketngu.
Tele-Zdrowie może również gromadzić i wykorzystywać informacje techniczne dotyczące
urządzeń, powiązanego oprogramowania, sprzętu oraz urządzeń peryferyjnych
użytkownika, które wykorzystują połączenie internetowe lub bezprzewodowe, w celu
umożliwienia nam dostarczenia użytkownikowi funkcjonalności dostępnych za
pośrednictwem Aplikacji.

3. Marketng
Możemy również wykorzystać Państwa informacje w celu dostarczenia Państwu lub
upoważnienia wybranych stron trzecich do dostarczenia Państwu materiałów
marketngowych:
1. dotyczących produktów i usług, których potrzebują Państwo od frmy Tele-Zdrowie
lub które naszym zdaniem mogą Państwa interesować; lub
2. dotyczących innych produktów i usług, które oferujemy i które są podobne do tych,
które już Państwo nabyli lub o które Państwo pytali.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości marketngowych od Tele-Zdrowie, będą
mieć Państwo okazję odmówić w każdym otrzymywanym komunikacie. Mogą Państwo
również odmówić, kontaktując się z nami pod adresem: info@tele-zdrowie.pl

4. Ujawnianie danych osobowych

Firma Tele-Zdrowie ujawni dane osobowe innym podmiotom jeżeli:
1. uzyska Państwa zgodę;
2. dotyczy to funkcjonowania Aplikacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie;
3. dotyczy to naszych działań marketngowych w stosunku do dystrybutorów naszych
produktów;
4. dotyczy to zapewnienia zgodności z prawnym lub regulacyjnym obowiązkiem lub
żądaniem;
5. ma to na celu wdrożenie lub zastosowanie naszych Warunków użytkowania lub
innych umów lub zbadanie potencjalnych naruszeń;

5. Udostępnianie danych pracownikom ochrony zdrowia i innym osobom

Aplikacja jest w stanie zapewnić Państwu opcję eksportowania plików z niej do konta w
chmurze, jeśli będą Państwo tego chcieli. Jeśli zdecydują się Państwo na udostępnienie
danych osobowych pracownikom ochrony zdrowia lub innym osobom, proszę zadbać
odpowiednio, by informacje były udostępnianie wyłącznie przeznaczonym do tego osobom.
Należy zauważyć, że takie udostępnianie danych osobowych odbywa się na Państwa własne
ryzyko. Firma Tele-Zdrowie nie jest odpowiedzialna za ochronę informacji, które zdecydują
się Państwo przekazać innym za pośrednictwem Aplikacji ani za działania tych odbiorców w
związku z Państwa informacjami.

W przypadku decyzji o udostępnieniu danych osobie trzeciej, w tym pracownikowi ochrony
zdrowia, lekarzowi lub usługodawcy medycznemu, frma Tele-Zdrowie nie jest
odpowiedzialna za sposób, w jaki ta osoba trzecia korzysta z danych. Jeżeli zdecydują się
Państwo na udostępnienie swoich danych, w tym za pomocą funkcji wysyłania danych
mailem dostępnej w Aplikacji, robią Państwo na swoje wyłączne ryzyko. Należy mieć na
uwadze, że istnieje ryzyko związane z udostępnianiem danych przez Internet, w tym ryzyko,
że takie dane zostaną przechwycone przez nieupoważnione osoby trzecie. Zalecamy
ostrożność przy decyzji o udostępnieniu danych osobom trzecim.

6. Przechowywanie danych osobowych

Tele-Zdrowie wdraża odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fzyczne,
racjonalnie niezbędne do ochrony poufności, integralności i dostępności danych
osobowych przetwarzanych przez frmę Tele-Zdrowie w związku z Aplikacją. Podejmiemy
wszelkie racjonalnie uzasadnione kroki w celu dopilnowania, by Państwa dane osobowe
były wykorzystywane w sposób bezpieczny, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

7. Prawo dostępu do danych

Mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się do Tele-Zdrowie z prośbą o dostarczenie
Państwu informacji dotyczących przechowywania przez nas Państwa danych osobowych, w
tym informacji dotyczących źródła, odbiorcy albo kategorii odbiorców Państwa danych
osobowych, jak również celów ich przechowywania. Mogą Państwo również cofnąć swoją
zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W celu złożenia odpowiedniego
wniosku, należy skontaktować się z Tele-Zdrowie pod adresem email:
info@tele-zdrowie.pl

8. Korzystanie z ciasteczek (cookies) i podobnych technologii

Ciasteczka (cookies) to niewielkie pliki tekstowe, które można umieścić na Państwa
urządzeniu i które w niepowtarzalny sposób identyfkują Państwa przeglądarkę lub
urządzenie. Stosujemy ciasteczka i podobne technologie, takie jak znaczniki pikseli,
sygnalizatory sieci i lokalne przechowywanie, do gromadzenia informacji o tym, jak
korzystają Państwo z Aplikacji i w celu dostarczenia nowych funkcji. Ciasteczka i podobne
technologie umożliwiają również optymalizację i uproszczenie stosowania Aplikacji.
Pobierając i używając Aplikację, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez frmę TeleZdrowie ciasteczek.

9. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności w przyszłości będą publikowane na niniejszej
stronie oraz przekazywane Państwu w wiadomości e-mail oraz za pomocą wymuszonych
powiadomień w Aplikacji.

10. Kontakt

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i
należy je kierować do: info@tele-zdrowie.pl

