
RODO

  
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Dietetyczna Vital z siedzibą w Rzeszowie
(35-061), adres: ul. Baldachówka 9/9  NIP:7952492221
 
1.1. Kontakt  z  Administratorem  danych  osobowych  może  się  odbywać  w  szczególności

mailowo przez adres email kontakt@dietetykvital.pl

 
2.     CEL, ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1  Poradnia  Dietetyczna  Vital  przetwarza  dane  osobowe  użytkownika  na  podstawie
usprawiedliwionych  interesów  -  art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO.  Dotyczy  to  w  szczególności
przetwarzania  danych  osobowych  w  celach  informowania  zapisania  pacjenta  na  wizytę,
przypominania  o  umówionej  wizycie  lub  jej  odwołaniu.  

Natomiast w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych
osobowych) Poradnia Dietetyczna Vital  przetwarza te dane osobowe na podstawie zgody
pacjenta w celu świadczenia usług dietetycznych.

2.2  Przetwarzanie danych osobowych dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu
e-mail, adresu zamieszkania (w przypadku nie posiadania adresu e-mail), informacji o stanie
zdrowia pacjenta.

2.3  Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a) świadczenie na rzecz pacjentów usług opisanych w regulaminie
b) umożliwienie pacjentowi zarezerwowania terminu wizyty u wybranego dietetyka oraz

możliwość przypomnienia o wizycie lub odwołaniu wizyty
c) możliwość  przesłania  przygotowanych  materiałów  (zaleceń  lub  jadłospisu)  drogą

elektroniczną lub Pocztą Polską
d) działanie promocyjne Poradni Dietetycznej Vital

2.4  Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  świadczenia  usług  przez  Poradnię
Dietetyczną Vital.  Brak podania danych osobowych uniemożliwi  Poradni Dietetycznej  Vital
świadczenie usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia
jest  niezbędna  do  przygotowania  indywidualnych  zaleceń  dla  pacjenta.  Brak  zgody
uniemożliwi wykonanie usługi.

2.5 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ostatniej wizyty, a po tym
czasie  będą  usuwane,  o  ile  ich  przetwarzanie  nie  będzie  konieczne  w  oparciu  o  inną
podstawę prawną.
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2.6 Sprzedawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich. 
 

3.     ODBIORCY DANYCH

3.1  W przypadku  zarezerwowania  terminu  wizyty,  dane  osobowe  pacjenta  widoczne  są
jedynie dla pracowników Poradni Dietetycznej Vital 

3.2  Dane  osobowe  zgromadzone  przez  Poradnie  Dietetyczną  Vital  mogą  być  także
udostępnione firmie księgowej lub firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące
serwery, z których korzysta Poradnia Dietetyczna Vital

 
4.     PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1  Każdy  pacjent  może  wycofać  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  o  stanie
zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. 

Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.     BEZPIECZEŃSTWO

5.1. Poradnia  Dietetyczna  Vital  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich
udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych
osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

 
8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

Zapoznałam/em się z polityką RODO Poradni Dietetycznej Vital w Rzeszowie

…………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis)                


