Zgoda
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dietetyk
Martyna Czupryna, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu
zamieszkania oraz wyników badań krwi:

- w celu kontaktu z klientem,
- w celu wysłania zaleceń dietetycznych drogą e-mailową,
- w celu analizy wyników badań krwi w celu dopasowania indywidualnych zaleceń
dietetycznych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w
wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda obowiązuje do każdorazowego skorzystania z usług świadczonych przez wyżej
wymienioną Spółkę.
...............................................
podpis

Informacja:
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dietetyk Martyna Czupryna;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w celu kontaktu z klientem,
- w celu wysłania zaleceń dietetycznych drogą e-mailową,

- w celu analizy wyników badań krwi w celu dopasowania indywidualnych zaleceń
dietetycznych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych
na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania zadań zawartych w
punkcie 2. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa jest
dobrowolne.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

