
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO1, informuję iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Dane osobowe będą  przetwarzane  przez Edukacja  Żywieniowa EduDiet  –  Agata  Przytuła,  ul.  Przyjaźni  1/35,  20-314
Lublin.
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

� Listownie na adres: ul. Przyjaźni 1/35, 20-314 Lublin
� Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@agataprzytula.pl
� Telefonicznie pod numerem: 575 767 107

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Celem zbierania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług dietetycznych - konsultacja stacjonarna, konsultacja
online (odbywa się  za pośrednictwem aplikacji Facebook, WhatsApp, Skype, przez telefon lub mail,  przy czym każda
wymieniona  aplikacja  zabezpieczona  jest  hasłem  do  którego dostęp  ma  wyłącznie  administrator  danych),  porada
dietetyczna, ułożenie jadłospisu, analiza składu ciała). Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania ww.
Umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja celu tj. wykonania umowy. Podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art. 9 ust. 2
lit. a RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do Państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DANE UDOSTĘPNIONE PRZEZ PANIĄ/PANA NIE BĘDĄ PODLEGAŁY PROFILOWANIU

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
a) Okres wykonywania obowiązków wynikających z umowy 
b) Okres, w którym przepisy nakazują przechowywać Pani/Pana dane (np. ustawy podatkowe) 
c) Okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne nie wykonania obowiązku.
d) Okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
e) Do  czasu  cofnięcia  zgody  lub  osiągnięcia  celu  przetwarzania  –  w  odniesieniu  do  danych  osobowych

przetwarzanych na podstawie zgody

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego

lub sprawowania władzy publicznej
d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO.

PRAWO DO SKARGI
W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 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


