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INFORMACJA NA TEMAT ZGODY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Jako Administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani dostarczyć Państwu informacji o tym, dlaczego  

i w jaki sposób wykorzystujemy dane oraz o prawach, jakie w związku z tym Państwu przysługują. 

Dane Administratora oraz kontakt 

Administratorem danych osobowych podawanych w celu świadczenia usługi jest Dietetyk Anna Wieczorek,  

z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska 11 C, lok. 18. 

Mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres 
dietetyk@annawieczorek.com lub za pomocą poczty tradycyjnej – ul. Stachiewicza 13/55, 31-303 Kraków. 

Cele oraz podstawa przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia usługi dietetycznej lub świadczenia 
innych, powiązanych usług, zgodnie z zawartą umową. W szczególności możemy przetwarzać następujące 
kategorie danych: imię, nazwisko, masa ciała, wzrost, rok urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres. 

W przypadku tych danych podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B 
RODO).  

Oprócz tego będziemy przetwarzać informacje szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia (choroby 
przewlekłe, przebyte zabiegi, dolegliwości, przyjmowane leki, alergie, częstotliwość spożycia alkoholu). 
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 9 ust. 1 lit. A RODO (wyrażona zgoda). 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wrażliwych jest dobrowolne, więc przekazują nam Państwo tylko 

informacje, które w Państwa i naszej ocenie są istotne dla przeprowadzenia usługi. Ocena ważności pozyskania 
danych zależy od konkretnego przypadku, dlatego w razie wątpliwości Proszę zapytać, które z informacji trzeba 

podać, abyśmy mogli jak najlepiej świadczyć nasze usługi. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych wrażliwych niezbędnych do realizacji usługi nie będziemy mogli jej przeprowadzić. 

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Proszę jednak pamiętać, że może to 
oznaczać brak możliwości dalszego świadczenia usługi. W określonych przypadkach możemy być też 
zobowiązani do dalszego przetwarzania danych, o ile zobowiążą nas do tego przepisy prawa lub inny, 
uzasadniony interes (np. dane będą wykorzystane do celów profilaktyki zdrowotnej lub zapewnienia opieki 

medycznej). 

Jakie prawa Państwu przysługują?  

Mają Państwo prawo do: 
• wycofania wyrażonej zgody (w tym celu wystarczy skontaktować się z Administratorem danych),  

• informacji na temat przetwarzania Państwa danych, 

• żądania od dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• przeniesienia danych,  

• uzyskania potwierdzenia sprostowania lub usunięcia danych,  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?  

Oprócz konieczności realizacji usługi dane osobowe mogą być przetwarzane również w dodatkowych, 

powiązanych celach: 
- w celu zabezpieczenia roszczeń (do 6 lat od momentu ich pozyskania), 
- w celu realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych, jak np. prowadzenia rozliczeń podatkowych 
(do 5 lat, licząc od końca roku, w którym pozyskano dane niezbędne do rozliczeń), 
- w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia – do 6 lat lub odwołania wyrażonej zgody. 
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Komu możemy przekazać dane osobowe?  

W ramach świadczonych usług możemy przekazać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:  

• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,  

• dostawcy usług informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi 

prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług dietetycznych,  

• dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie 
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma 
windykacyjna). 

 

 


