Regulamin Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dietetyk Kliniczny Klementyna Gryboś
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 55, NIP: 5472167916 zwany dalej
Administratorem Danych Osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy polegającej na
świadczeniu usług dietetycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit b. RODO(przetwarzanie
w
związku z treścią zawartej umowy) . Podstawę przetwarzania stanowić może również art. 6 ust.
1 lit. f RODO tzn. prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora danych
polegający m.in na dochodzeniu roszczeń czy też umożliwieniu przesyłania informacji z przypomnieniem o planowanym terminie wizyty).
3. Pani/Pana dane osobowe dot. zdrowia, w tym o informacje o przebytych i aktualnych chorobach, alergiach i nietolerancjach, masie i składzie ciała oraz o uzależnieniach przetwarzane są
przez Administratora Danych Osobowych na podstawie odrębnej zgody, każdorazowo wyrażanej przed zawarciem umowy o świadczenie usług dietetycznych w celu prawidłowego wykonania umowy.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne,
jednak niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług
dietetycznych.
5. Pani/ Pana dane osobowe z wyłączeniem danych osobowych opisanych w pkt 3 niniejszego regulaminu mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia, w zakresie niezbędnym do celów podatkowych, komunikacji elektronicznej czy też w
zakresie świadczenia usług w postaci dostarczania specjalistycznego oprogramowania dietetycznego dla Administratora Danych Osobowych.
6. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy lub do żadnej innej organizacji międzynarodowej.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy
o świadczenie usług dietetycznych. Po zakończeniu świadczenia usług Państwa dane osobowe
wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych, archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po upływie ww. okresu Państwa
dane osobowe w tym dane dot. stanu zdrowia będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich
identyfikację.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również uzyskania nieodpłatnej kopii Pańskich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach profilowania.

Kontakt do Administratora Pani/Pana Danych Osobowych:
Klementyna Gryboś
tel: 660-442-133
e-mail: poradnia@dietetykakliniczna.com

