REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA/PAKIETU DLA KLIENTA
INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM
WYDAWANEGO PRZEZ LECH INVESTMENT SP. ZOO (INTER MEDICAL) , ZWANY
DALEJ “WYDAWCĄ LUB ADMINISTRATOREM”.
I. WARUNKI OGÓLNE
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera/Pakietu Nabywcy w formie eletronicznej na
adres e-mail Nabywcy i do przyjmowania go do realizacji w Inter Medical z siedzibą w: 78-100
Kołobrzeg ul. Łopuskiego 52.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej
Vouchera/Pakietu.
3. Voucher/Pakiet może być realizowany wyłącznie w Inter Medical.
4. Voucher/Pakiet może być zrealizowany w Inter Medical zgodnie z zakresem określonym w treści
Vouchera//Pakietu lub do kwoty podanej na Voucherze/Pakiecie na zakup towaru lub usługi w Inter
Medical.
5. Voucher/Pakiet nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher/Pakiet musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Inter Medical nie ponosi odpowiedzialności za Voucher/Pakiet, który został utracony lub
uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera/Pakietu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Inter Medical z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub jego zniszczenia.
9. Termin ważności Vouchera/Pakietu widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6
miesięcy od daty zakupu Vouchera.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA
1. Użytkownik Vouchera/Pakietu zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania go w
odpowiedniej rejestracji Inter Medical (tel. 94 721 66 00 , e mail: rejestracja@inter-medical.pl).
2. Inter Medical przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery/Pakiety, które są nieuszkodzone,
posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy lub jeśli są w formie elektronicznej
posiadają indywidualny klucz zabezpieczający nadany przez Wydawce
3. Przy realizacji Vouchera/Pakietu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty
niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher/Pakiet, gdy wartość usługi jest niższa niż
wartość Vouchera/Pakietu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą
kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego
Vouchera/Pakietu lub zakres Vouchera/Pakietu jej nie obejmuje.
5. Inter Medical ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera/Pakietu gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera/Pakietu,
b) uszkodzenia Vouchera/Pakietu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na
Voucherze/Pakiecie.
6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku
voucher traci ważność.
III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW/PAKIETÓW
1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera/Pakietu otrzymuje fakturę VAT.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera/Pakietu będą
rozpatrywane przez Inter Medical na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej
reklamacji przesłanej na adres kontakt@inter-medial.pl
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie
Vouchera/Pakietu.
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje Sprzedaż Voucherów/Pakietów w formie Plików Elektronicznych na zamówienie
Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o
dostępności oraz cena.
2. W celu nabywania Plików Elektronicznych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie
(rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie zakupu. Rejestracji dokonuje się
poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub
poprzez pobranie tych danych za pośrednictwem konta użytkownika w portalu społecznościowym
facebook.com. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail
potwierdzającą fakt założenia konta, kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą
chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak tez jego likwidacja są
nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz
hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
3. Sprzedaż Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy o sprzedaż
Pliku przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika
zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ lub
SZYBKI ZAKUP oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez
operatora płatności.
4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość
potwierdzającą treść złożonego zamówienia, pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od umowy w
związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem
14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o prawie do odstąpienia od umowy o prenumeratę
cyfrowych wydawnictw periodycznych, a także informację o prawach przysługujących
Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci
Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w
Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP dochodzi do zawarcia
umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku
(Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od
towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty,
które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików)
oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów
świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz
na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat
obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.
6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego
wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:
6.1. przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik;
6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa
Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).
6.3. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z wykorzystaniem usługi „Szybki zakup”, na
następujących zasadach:
• usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników
• usługa jest możliwa do zrealizowania wyłącznie za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard;
• usługa jest dostępna wyłącznie po zarejestrowaniu karty płatniczej (podanie danych karty) w
systemie Operatora płatności i powiązaniu danych karty z Kontem Użytkownika w Serwisie

• poprzez skorzystanie z usługi „Szybki zakup” Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego
Konta w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę i pozwalającym na dokonanie kolejnych
transakcji (tzw. „Cardhash” karty).
• dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta
płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Operatora
płatności.
• dane karty są zapisywane i przechowywane w systemie Operatora płatności
• podczas procesu rejestracji karty płatniczej na przypisanym do karty rachunku Użytkownika
dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty (słownie: jeden złoty). Blokada jest
konieczna, aby system Operatora płatności mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić
dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez
Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
• liczba transakcji możliwych do wykonania przez danego Użytkownika poprzez usługę „Szybki
zakup" ograniczona jest do 30 (słownie: trzydziestu) w okresie jednego miesiąca od daty
przeprowadzenia pierwszej transakcji z wykorzystaniem usługi
• możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "Szybki zakup".
• za korzystanie z usługi Administrator Serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat
• Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia usługi w ustawieniach Profilu
• Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej
ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez
Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie
• wartość transakcji nie może wynosić mniej niż 1 zł
Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.
7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty
elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie
odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator
przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika
albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany
przez Użytkownika.
8. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne
(nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności)
udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego
adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie
pobranie Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na
Koncie Użytkownika. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy
czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku –
na zasadach określonych w Rozdziale IV.
8.1. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony
później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.
9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i
odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia
Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik.
10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty
Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów,
artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku.

11. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia
zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.
12. Postanowienia pkt. 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 11 stosuje się odpowiednio do dystrybucji
Plików udostępnianych bezpłatnie.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Administrator uzależnia zawarcie umowy o Sprzedaż Pliku w Sklepie od wyrażenia przez
Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed
upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku.
Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie umowy o Sprzedaż Pliku jest postawienie Pliku
do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje
Urządzenie Elektroniczne.
2. Niezależnie od treści ust.1 Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o także po
rozpoczęciu świadczenia usługi, z tym zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia ogranicza się wyłącznie
do przyszłych (jeszcze niewydanych) usług, badań, zabiegów danego Vouchera/Pakietu. W
przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni
zwraca Konsumentowi kwotę stanowiącą równowartość Vouchera/Pakietu. Jeżeli Konsument uiścił
cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub
numer rachunku bankowego Konsumenta.
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o
aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele
przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z
Serwisu.
2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie
2.1. Korzystanie z Serwisu
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii),
a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające Konta) przetwarzane są
przez Administratora:
- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i Sprzedaży Plików w
Sklepie i utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy,
komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na
ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z
prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących

systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach
informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług.
Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach
analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2.2. Rejestracja w Serwisie
Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o samodzielne podanie danych
niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub udostępnienie tych danych przy użyciu swojego
profilu w portalu społecznościowym facebook.com. Podanie danych w postaci adresu poczty
elektronicznej jest obowiązkowej, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia
konta.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na
ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis, po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu
społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i
nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem
nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
2.3. Składanie zamówień (korzystanie z płatnych usług w Serwisie)
Sprzedaż Pliku Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie
zamówienia wymaga posiadania Konta w Serwisie lub podanie adresu poczty elektronicznej w
procesie zakupowym. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia
faktury.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych
fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych
funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na
ochronie jego praw.

2.4. Formularze kontaktowe
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych
formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych,
niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań
zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego
funkcjonalności.
2.5. Marketing.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na:
- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
preferencji (w tym reklama kontekstowa);
- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom
(reklama behawioralna);
- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych
przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług
(przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na
przyszłość.
2.6. Reklama
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z
kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest
dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa
się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
).
2.7. Reklama behawioralna
Administrator oraz jego partnerzy (Sare S.A. z siedzibą we (44-200) Rybniku, ul. Raciborska 35A,
KRS nr 369700 oraz Synerise S.A. z siedzibą w (30-504) Krakowie, ul. Podole 60, KRS nr 468034)
przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem
plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z
kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do
preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także
profilowanie Użytkowników.
2.8. Newsletter
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera.
Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub
skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera –
podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2.9. Marketing bezpośredni
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do
kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są
podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym
zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.
2.10. Portale społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil publio prowadzony
w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z
prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora,
promowaniu Serwis, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za
pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez
Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na
promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust.
1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook
dotyczą reklamacji.
2.11. Pliki cookies oraz podobna technologia
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego
Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce
informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii
wykorzystywanych w ramach Serwisu.
2.11.1. Cookies „serwisowe”
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz
statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do
informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania
sesji (ang. user input cookies);
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas
trwania sesji (ang. authentication cookies);
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas
trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub
nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym
cookies:
* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu
korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących
funkcjonowania Serwisu).
2.11.2. Cookies „marketingowe”
Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z
kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje

informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies
oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w
szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania
zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
3. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywanie Konta
Użytkownika. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane lub
nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego likwidacji. Nadto dane są usuwane lub
nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora.
4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na
żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
5. Uprawnienia użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika
przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z
Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. IV.5 niniejszego
Regulaminu udostępnienia plików elektronicznych.
6. Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w
związku z uzasadnionym interesem administratora.
Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów
analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
7. Odbiorcy danych
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do
świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty
świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom
marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z
Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym
podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się
od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane
osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony,
przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do

których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie
ich zbierania.
9. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do
danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w
każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
10. IOD
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail kontakt@inter-medical.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera/Pakietu oświadcza, że zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego
zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera/Pakietu potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w
zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem
www.inter-medical.pl oraz w Inter Medical. Inter Medical ma obowiązek udostępnienia
Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już
nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na
bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w Inter Medical.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

