
 
 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Niniejsza Polityka określa zasady poufności jakimi kierujemy się podczas świadczenia przez nas usług 

oraz opisuje sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez witrynę, narzędzia i usługi 

osiągalne przez stronę caremed24 
 

 

GROMADZENIE DANYCH 
 

Serwis CareMed24  zawiera treści zarówno dla zarejestrowanych jak i anonimowych użytkowników. 

Informacje w logach systemowych związane ze specyfiką działania internetu (np. adresy IP) są przez 

nas wykorzystywane w celach technicznych oraz zbierania ogólnych danych statystycznych. 

 

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU 
 
Firma CareMed24 nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji  

o użytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na 

życzenie użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, 

w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa. CareMed24 może sporządzać na 

podstawie informacji o użytkownikach ogólne statystyki związane z działalnością i odwiedzalnością 

serwisu przygotowywane dla współpracujących z nami partnerów (min. mediów, reklamodawców, 

sponsorów). Informacje te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych 

użytkowników serwisu. 

 
 

PLIKI TEKSTOWE COOKIES 
 
Mają Państwo możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie poprzez zmianę ustawień 

swojej przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie korzystanie z niektórych interaktywnych 

funkcji naszej strony może być jednak niemożliwe. Aby otrzymywać powiadomienie przed zapisaniem 

pliku cookie na twardym dysku, mogą Państwo postąpić zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 

OCHRONA I POPRAWIANIE INFORMACJI 
 
Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu może zweryfikować, zmodyfikować lub też usunąć swoje 

dane po uprzedniej autoryzacji na stronie edycji profilu. Użytkownik może również zwrócić się 

pisemnie na adres:CareMed24 os. Górskie 50, 58-250 Pieszyce, o zmianę lub usunięcie swoich 

danych. 

 

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 
 

Rozwój technologii i naszego serwisu a także nowe rozwiązania prawne mogą wpłynąć na zmiany w 

polityce ochrony prywatności serwisu CareMed24, o których będziemy informować na naszej stronie. 
 

 

 



 
 

 

KONTAKT 
 
Wszystkich użytkowników serwisu zainteresowanych powyższą deklaracją ochrony prywatności oraz 

naszymi usługami prosimy o wysyłanie uwag i pomysłów na adres: biuro@caremed24.pl 

 

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 
Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego CareMed24, są zastrzeżone.  
Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu 

internetowego CareMad24, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji 

znaków towarowych należących do CareMed24. 

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, 

transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez 

uprzedniej pisemnej zgody CareMed24. 

CareMed24 na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na 

stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości 

serwisu bez uprzedzenia. 
Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi 

sam użytkownik. CareMed24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód 

będących rezultatem korzystania z serwisu www.caremed24.pl 

 


