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Polityka prywatności
1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez
Administratora Danych Osobowych poprzez serwis Internetowy www.SMS007.PL, zwany dalej
"serwisem".
2. Administratorem Danych Osobowych oraz właścicielem serwisu jest "MEDMAN" spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 35-37, 40-027
Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247887, NIP: 954253645, kapitał zakładowy w
wysokości 50.000,00 zł, zwany dalej "administratorem".
§ 1 Zbierane dane osobowe
1. Administrator zbiera informacje dotyczące zarówno osób fizycznych, które za pomocą
wiadomości sms chcą zapisać się na wizytę do wybranej placówki medycznej, zwanych dalej
"pacjentami", jak i też osób prowadzących we własnym imieniu działalność zawodową lub
gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych, które korzystają z serwisu w celu
umożliwienia ich pacjentom rejestrację za pomocą wiadomości sms do ich placówki medycznej,
zwanych dalej "placówkami medycznymi".
2. Dane osobowe placówki medycznej są zbierane w przypadku rejestracji w serwisie poprzez
podanie swoich danych podczas zakładania konta w serwisie, podczas uzupełniania panelu
użytkownika swoimi szczegółowymi danymi oraz podczas korzystania z serwisu poprzez pobranie
adresu IP.
3. Dane osobowe pacjentów są zbierane w przypadku wypełnienia przez pacjenta formularza z
jego danymi osobowymi w wybranej placówce medycznej, wysłania wiadomości sms z
informacją o lekarzu i placówce medycznej, do której chce się zapisać oraz podczas korzystania z
serwisu poprzez pobranie adresu IP.
4. Placówki medyczne podczas rejestracji konta w serwisie podają swój adres e-mail, nazwę
firmy, numer nip oraz samodzielnie ustalone hasło. Po aktywacji konta w panelu użytkownika
placówka medyczna podaje następujące dane: ulicę i numer lokalu, miasto, kod pocztowy,
województwo, numer telefonu oraz dane lekarzy, którzy będą przyjmować w ośrodku
użytkownika tj. tytuł, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, średni czas wizyty, bufor
pomiędzy wizytami, specjalizację.
5. Powyższe dane mogą być przez placówki medyczne samodzielnie zmieniane po zalogowaniu
się do konta użytkownika.
6. Pacjenci podczas wypełniania formularza w placówce medycznej podają następujące dane:
Imię, Nazwisko, PESEL oraz numer telefonu. Natomiast za pomocą wysłania wiadomości sms na
serwer administratora celem zarejestrowania się w wybranej placówce medycznej pacjenci
podają administratorowi informacje o chęci skorzystania z tejże placówki.
7. Podczas korzystania z serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP
przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

8. Przetwarzanie danych udostępnianych przez placówki medyczne następuje na podstawie art.
18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), gdyż podanie
danych wskazanych w § 1 pkt. 4 jest niezbędne do nawiązania stosunku prawnego pomiędzy
stronami oraz do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Brak ich podania uniemożliwi
administratorowi świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Przetwarzanie danych udostępnianych przez pacjentów wskazanych w § 1 pkt. 6 następuje na
podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych tj. na podstawie ich
pisemnej zgody (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677).

§ 2 Cel przetwarzania danych osobowych
1. Dane przekazane przez lekarzy wskazane w § 1 pkt. 4 oraz przez pacjentów wskazane w § 1
pkt. 6 są wykorzystywane wyłącznie w zakresie świadczenia usługi opisanej w regulaminie przez
administratora.

§ 3 Prawo dostępu do danych osobowych
1. Administrator zapewnia zarówno pacjentom, jak i też placówką medycznym dostęp do swoich
danych i możliwość ich poprawienia w każdej chwili. Placówki medyczne w celu poprawienia
swoich danych w serwisie mogą skorzystać z konta użytkownika, w którym to też podały dane.
Natomiast pacjenci mogą poprawić swoje dane poprzez przesłanie na adres e-mail
administratora (kontakt@sms007.pl) poprawionych danych bądź też poprawić je w placówce
medycznej, w której to pisemnie wyrazili zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w § 1 pkt.
6.
2. Placówka medyczna przekazuje administratorowi dane pacjenta wskazane w formularzu zgody
wyrażonej przez pacjenta poprzez uzupełnienie konta użytkownika placówki medycznej w
serwisie administratora. Nazwisko wybranego lekarza przez pacjenta oraz nazwa wybranej
placówki medycznej przez pacjenta są przekazywane do serwisu administratora dopiero z chwilą
wysłania przez pacjenta wiadomości sms celem zarejestrowania się u wybranego lekarza w
wybranej placówce medycznej.
3. Przekazanie danych wskazanych w § 1 pkt. 4 przez placówki medyczne oraz w § 1 pkt. 6 przez
pacjentów jest dobrowolne.
§ 4 Bezpieczeństwo
1. Dane osobowe w serwisie SMS007.PL są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. from 2016.06.28) w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich, w szczególności poprzez zabezpieczenie ich loginem oraz hasłem.
2. Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed ich utratą,
niewłaściwym wykorzystaniem oraz modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie
Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
3. Jeśli placówka medyczna posiadająca konto w serwisie utraciła w jakikolwiek sposób hasło
dostępu, administrator umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w serwisie. W tym
celu należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „zapomniałeś hasła?”,
podanym przy formularzu logowania do konta w serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie
wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej

zmianie profilu. Z racji tego, iż hasło placówki medycznej jest przechowywane w bazie danych w
formie zaszyfrowanej, przez co niemożliwym jest jego odczytanie, to administrator nie wysyła
przypomnienia hasła.
4. Administrator będzie kontaktował się z placówkami medycznymi wyłącznie za pomocą adres-u
e-mail: kontakt@sms007.pl.
§ 5 Zmiana Polityki Prywatności
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu
dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej oraz w
nagłówku Polityki Prywatności.
2. Data ostatniej modyfikacji: brak.
§ 6 Pliki cookies
1. Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów
statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za
pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka
internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak:
Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony
serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać
stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają
możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu.
2. Administrator usprawnia funkcjonalność serwisu, wykorzystując pliki cookies w celu
uwierzytelniania w serwisie odwiedzającego (po zalogowaniu), dzięki temu odwiedzający nie
musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu
odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz
za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku
wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.
4. Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych.
Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych,
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz
ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do
przeglądania treści serwisu.

