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Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych –RODO), informuj Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dieta od kuchni z siedzibą w
Lublinie, przy ul. Chopina 41/4 20-023 Lublin.
2. Dane osobowe pacjenta dietetycznego będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży usług oferowanych przez
Administratora - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
b) analizy badań diagnostycznych w celu dopasowania indywidualnych zaleceń
dietetycznych
c) w celach przesłania zaleceń oraz marketingowych produktów lub usług
własnych świadczonych przez Administratora, w tym prowadzenie marketingu
bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej
d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
e) obsługi pacjentów dietetycznych.
3. Dane osobowe pacjenta dietetycznego będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy z Administratorem i okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa (przepis archiwizacji) – do czasu jej odwołania.
4. Dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, ulica, adres email, numer telefonu oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: dane
dotyczące zdrowia, samopoczucia, dostarczone wyniki badań oraz inne dokumenty
dostarczone przez pacjenta dietetycznego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze
świadczeniem usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości wykonania zadań zawartych w punkcie 2. Podanie dodatkowych
danych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.
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6. Dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownikom lub
podmiotom współpracującym z Administratorem – usługi rachunkowe, prawne lub
informatyczne) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze
świadczeniem usług na rzecz Administratora. Administrator nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pacjent dietetyczny ma prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, w
przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z
zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jestem uprawniona do dalszego
przetwarzania danych.
8. Pacjent dietetyczny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,
że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Dane nie służą w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie podlegają profilowaniu.
10. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych proszę
kierować na adres e-mail: dietaodkuchni@gmai.com

Z poważaniem,
Dieta od kuchni
mgr inż. Edyta Sołek – Trojnar

