
 
 
Załącznik nr 1 

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gabinet Dietetyczny Dietifit, z siedzibą w 35-111 Rzeszowie, ul 

Witkacego 3/189, zwanym dalej Dietifit. 

Dane osobowe: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  informuje, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dietifit. 

 Dietifit nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na 

podstawie rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usług dietetycznych. Odmowa 

podania danych osobowych skutkuje odmową realizacji usług dietetycznych. 

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług dietetycznych i okres, w którym 

nakazują przepisy. 

4. Posiada 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. W celu modyfikacji lub usunięcia danych proszę o przesłanie 

informacji na email gabinet@dietifit.pl 

5. Ma Pan/Pani prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).  

W każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę i usunąć wszystkie dane, łącznie z kopiami zapasowymi. 

6. Pomimo usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub też wycofaniem zgody, 

administrator może zachować pewne dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. 

Dane te będą konieczne w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią 

istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie 

wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

9. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez Administratora w celach:  

- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług dietetycznych 

- wysyłania materiałów marketingowych, naukowych za pomocą adresu email 

- wysyłania materiałów marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem, po udzieleniu 

wcześniej zgody 

- umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym dodawania komentarzy na blogu 

 

Pliki cookies: 

 

1. Dietifit.pl może wykorzystywać informacje zapisane przez serwer na komputerze Pani/Pana, które są 

następnie odczytywane są przy każdorazowym połączeniu przeglądarki internetowej, tzw. pliki cookies. Pliki 

cookies wykorzystywane są przez stronę internetową w celach statystycznych, w celu obsługi witryny, 

korzystania z funkcji społecznościowych Instagram, Facebook, wyświetlania filmów z YouTube oraz 

podczas umawiania wizyt i korzystania z formularzy, głównie w celu zapamiętania Pani/Pana. 

mailto:gabinet@dietifit.pl


 
 
2. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies oraz zablokować możliwość ich zapisywania 

poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. 

3. Brak akceptacji plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług dostępnych na 

www.dietifit.pl 

4. Dane zbierane przez administratora to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email oraz  

w niektórych przypadkach dane medyczne. 

5. Administrator zapewnia właściwy sposób postępowania ze zbieranymi danymi. 

 

Administrator umożliwia: 

1. wyświetlenia filmów z YouTube. Wiąże się to z akceptacją plików cookie firmy Google dotyczących 

usług You Tube. 

2. korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści oraz subskrypcja profilu 

społecznościowego. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookie przez administratorów serwisów 

społecznościowych: Instagram, Facebook. 

 

Powierzenie danych osobowych podmiotom: 

 

3. SetaPDF-Stamper  - narzędzie e-bookach dostępnych na stronie www.dietifit.pl. Narzędzie 

zabezpiecza e-booki poprzez nałożenie znaku wodnego z Pani/Pana imieniem i nazwiskiem oraz 

numerem zamówienia. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookie przez firmę Setasign Gmbt & 

Co.KG. Dostawca gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Canva - narzędzie zapewnia estetyczną grafikę planów żywieniowych w formacie PDF. Wiąże się to  

z umieszczaniem imienia i nazwiska Pani/Pana w programie Canva. Dostawca gwarantuje odpowiedni 

poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Contactform i Bookly w celu umożliwienia szybkiego kontaktu poprzez formularz. Wiąże się to  

z akceptacją plików cookie. Dostawca gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa 

danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana 

zgoda zatwierdzona w okienku formularzy. Można w każdej chwili wycofać zgodę, wysyłając 

zgłoszenie na gabinet@dietifit.pl 

6. KiK – biuro rachunkowe, InsRT, 123subiect – program do fakturowania. Dostawca gwarantuje 

odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.  

7. Dodencult – w celu poprawnego działania strony internetowej. Dostawca gwarantuje odpowiedni 

poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. 

8. Poczta mailowa – do komunikacji Pani/Pana z Dietifit. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych to zgoda zainicjowana z Pani/Pana strony. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. 

http://www.dietifit.pl/

