Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Polityka prywatności
Dane osobowe
Administracja witryny www.dcchp.pl jako Administrator danych osobowych Serwisu, dokłada wszelkich starań o
bezpieczeństwo udostępnionych w nim danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. www.dcchp.pl
zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo
żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej
ustawy.

Kwestie techniczne
Informacje zawarte w bazach witryny www.dcchp.pl mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Strona www.dcchp.pl
wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograﬁcznych.
Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w
przypadku próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary witryny www.dcchp.pl mogą wykorzystywać
cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyﬁkujące go w sposób potrzebny do umożliwienia
niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania
użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Informacja handlowa
Władze witryny www.dcchp.pl zastrzegają sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza
się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też
niekomercyjne listy (np. powiadomienia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników
Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z
działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą,
zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.
1204, z późn. zm.).
W przypadku, gdy użytkownik serwisu stwierdzi, że odnalazł wizerunek swojej osoby na którymś ze zdjęć zamieszczonych na
stronie www.dcchp.pl i uznał, że nie chce go publikować może zgłosić się do administratora witryny z prośbą o usunięcie
zdjęcia.

Kontakt z nami
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z serwisu www.dcchp.pl prosimy
kierować do Administracji strony.
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