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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator  

Administratorem danych osobowych jest:  

Poradnia Dietetyczna Awokado Klaudia Rudnicka 

ul. Młyńska 59/2 

Koszalin 75-422 

NIP: 669 250 22 40 

Zakres zbieranych danych osobowych 

Poradnia Dietetyczna Awokado Klaudia Rudnicka może zbierać następujące dane: 

o imię i nazwisko, 

o datę urodzenia, 

o numer telefonu i adres e-mail, 

o informacje o stanie zdrowia, wyniki badań (dane wrażliwe), 

o dane antropometryczne (wzrost, waga, pomiary obwodów ciała). 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane zebrane przez Administratora będą wykorzystywane w celu należytego wykonania 

oferowanych usług dietetycznych oraz do kontaktu niezbędnego do obsługi Pacjenta przy 

umawianiu terminów wizyt czy do wysyłania przygotowanych jadłospisów, analizy postępów diety 

itp. 

Zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych, w szczególności w zakresie danych 

o stanie zdrowia, jest niezbędna do świadczenia usług dietetycznych - dokładnego ułożenia 

jadłospisu i konsultacji dietetycznych, które uwzględniają jednostki chorobowe i dolegliwości.  

Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług. 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom i poza Europejski Obszar 

Gospodarczy 

W związku z zawieranymi umowami dotyczącymi świadczenia usług Poradnia Dietetyczna 

Awokado Klaudia Rudnicka może przekazać dane osobowe firmie księgowej i wprowadzać dane 

do specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do prawidłowego 

wykonania usługi.  

Poradnia Dietetyczna Awokado Klaudia Rudnicka nie przekazuje danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 
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Sposób zabezpieczania danych osobowych 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. 

W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, których zadaniem jest 

zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron 

wynikających z umowy. W przypadku newslettera do czasu odwołania zgody przez Pacjenta. 

Prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi 

Każdy ma 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Każdy Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie. 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

Kontakt w sprawie danych jest możliwy: 

o za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnia@dietetykawokado.pl, 

o przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie: www.dietetykawokado.pl/kontakt/, 

o korespondencyjnie na adres siedziby. 

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej 

związany z obsługą  Pacjenta przez  Poradnię,  w szczególności  umawianie  

i  odwoływanie  wizyt  oraz  czynności związane z obsługą planu żywieniowego. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię oraz adres e-mail) 

w celu przesyłania mi za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach, 

promocjach i usługach w formie newslettera. 

 

 

 

 

Data: …………………………………..    Czytelny podpis: ……………………………………. 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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). 


