Klauzula informacyjna dla pacjenta
I.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Wąsik prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Gabinet Dietetyczny Barańska Justyna Wąsik z siedzibą w Krośnicach (56320), przy ul. Szkolnej 23b, NIP: 9161381302, REGON: 021074982, zwana dalej
„Administratorem”.
Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:
- pod adresem korespondencyjnym: ul. Szkolna 23b, 56-320 Krośnice;
- pod adresem poczty elektronicznej: wasik@dietetykkliniczny.com
- pod numerem telefonu: 696 711 812.
II.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz przez
poniżej wskazany czas:
1. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
oraz w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1
lit. b RODO; dane będę przetwarzane przez okres trwania umowy;
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a mianowicie z
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane będę przetwarzane przez okres
5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;
3. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, a mianowicie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane będą
przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego;
4. w związku z podaniem danych dotyczących stanu zdrowia (tzw. dane szczególnej
kategorii) - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO; dane
będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
5. w celach marketingu usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
III.
Odbiorcy danych
Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione następującym podmiotom:
1. operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim,
2. bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe,
3. podmiotom świadczącym usługi płatności online – dotyczy osób, które dokonują
płatności online,
4. organom państwowym w przypadkach przewidzianych prawem,
w związku z realizacją umowy.
Ponadto Administrator udostępni Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym na
podstawie pisemnych umów powierzenia danych osobowych, w celu realizacji określonych w
umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie realizacji usług
księgowych, usług prawniczych lub usług IT.
IV.
Uprawnienia
RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem
Państwa danych osobowych:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy
przetwarzali Państwa dane, dysponują Państwo prawem żądania ich usunięcia).

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane
lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (posiadają Państwo prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Nie będziemy
kontynuować przetwarzania Państwa danych w tych celach, chyba że wykażemy, że
podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że
Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
6. prawo do przenoszenia danych (przysługuje Państwu prawo do otrzymania od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam na podstawie umowy lub zgody;
mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzicie Państwo, że
przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady odnoszące się do realizacji wymienionych uprawnień zostały szczegółowo opisane w art.
16-21 RODO. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wskazanymi przepisami, pragnąc
jednocześnie zaznaczyć, że uprawnienia z nich wynikające nie posiadają charakteru
bezwzględnego i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania
danych.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
V.
Obowiązek podana danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji
celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację tych
celów.

Zgody pacjenta
I.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczącym mojego stanu zdrowia
(danych szczególnej kategorii) dla celów związanych z realizacją umowy z
Administratorem.
□ Tak
□ Nie

II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska oraz danych kontaktowych dla celów marketingowych.
□ Tak
□ Nie

III.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości SMS o treści
marketingowej.
□ Tak
□ Nie

IV.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych za
pomocą poczty elektronicznej.
□ Tak
□ Nie

