POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU [WWW.EURODENTAL.PL]
1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.eurodental.pl] jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, posiadająca nr
NIP: 5272523080, REGON: 140723603, o kapitale zakładowym w wysokości 546.728.500,00 zł.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe
• poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
• poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

2. Dane osobowe
1. Dane osobowe wprowadzane przez użytkownika za pośrednictwem formularza przekazywane są
na zasadzie dobrowolności.
2. Użytkownik podaje w formularzu dane niezbędne dla zapewnienia kontaktu z użytkownikiem i
udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego zapytanie lub – zgodnie z żądaniem użytkownika –
umówienia wizyty.
3. Zakres danych osobowych zbieranych od użytkownika obejmuje: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo, użytkownik wprowadza treść zapytania/żądania.
4. Administratorem danych osobowych użytkowników jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02 – 676) ul. Postępu 21C.
5. Celem przetwarzania danych przez administratora jest udzielenie odpowiedzi na kierowane za
pośrednictwem formularza zapytanie.
6. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, administrator może przetwarzać dane osobowe
użytkownika w celu przesyłania mu drogą sms, e-mail oraz telefoniczną informacji o produktach
oraz usługach administratora. W celu uniknięcia wątpliwości, zgoda jest w pełni dobrowolna a jej
niewyrażenie nie powoduje niemożności zadania jednorazowego zapytania za pośrednictwem
formularza. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.
7. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
8. Poza informacjami/danymi podanymi przez użytkownika w formularzu na stronie Serwisu,
może on zbierać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Pliki cookie
1. Serwis korzysta z plików cookie.
2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika
Serwisu, umożliwiające użytkownikowi korzystanie ze strony Serwisu. cookies zawierają m.in.
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
3. Na podstawie cookies tworzymy m.in. statystyki pomagające nam w czynieniu naszego Serwisu
bardziej przyjaznym dla użytkowników, oraz dopasowaniu treści wyświetlanych użytkownikom do
ich preferencji.
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w
komputerze/telefonie/tablecie użytkownika. Użytkownik może zawsze dokonać ich usunięcia w
oknie przeglądarki internetowej, przy czym niektóre funkcjonalności strony Serwisu mogą nie
wyświetlać się użytkownikowi poprawnie. Szczegółowe informacje na temat sposobów oraz
metod blokowania cookies użytkownik może znaleźć na stronie internetowej operatora
przeglądarki, z której korzysta.

