KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy
stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnym przepływem informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Dietetyki Klinicznej mgr Joanna
Walasek z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Stefana Batorego 48, pokój nr. 204, NIP:
6423087709, E-MAIL: dietetyk.jwalasek@gmail.com
2. Dane osobowe i dane wrażliwe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach
bezpośrednio związanych z usługami świadczonymi przez wyżej wymieniony Gabinet
Dietetyki jak porada dietetyczna czy przygotowanie jadłospisu.
3. Podanie danych osobowych i danych wrażliwych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową zawarcia współpracy z Gabinetem Dietetyki Klinicznej mgr
Joanną Walasek.
4. Dane osobowe i dane wrażliwe, które będą podlegać procesowi przetwarzania, to: imię
i nazwisko pacjenta, data urodzenia – wiek, płeć, numer telefonu, adres e-mail, stan zdrowia
(aktualny stan zdrowia, przebyte choroby, zabiegi lub operacje, alergie i nietolerancje
pokarmowe, zażywane leki/suplementy diety, wyniki badań medycznych/laboratoryjnych),
pomiary antropometryczne (wzrost, masa ciała, obwody), informacje na temat rodzaju i trybu
wykonywanej pracy lub/ i uczęszczanej szkoły, uprawianego sportu, wywiad medycznożywieniowy określający nawyki żywieniowe pacjenta. W przypadku przesyłania jadłospisu
drogą mailową – za wcześniejszą prośbą lub zgodą pacjenta - są przetwarzane wyłącznie dane
typu: imię i nazwisko, wiek, wzrost i masa ciała, numer telefonu, adres e-mail.
5. Wykorzystanie danych osobowych następuje podczas wywiadu medyczno-żywieniowego wraz
z dostarczoną na pierwszą wizytę bądź wizyty kolejne dokumentacją zawierającą wyniki badań
medycznych/laboratoryjnych, przygotowania jadłospisu, wysyłania gotowego jadłospisu drogą
mailową, w trakcie wizyt kontrolnych.
6. Dane są przetwarzane w celu udzielenia porad dietetycznych i przygotowania jadłospisu.
Są one przetwarzane za zgodą pacjenta, który wyraża taką zgodę podczas pierwszej wizyty
w Gabinecie czytając i podpisując stosowne Oświadczenie.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia poprawne ułożenie
jadłospisu i udzielenie porady dietetycznej co wiąże się z zakończeniem współpracy
z pacjentem.

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i danych
„wrażliwych”, prawo do ich sprostowania, zmiany bądź usunięcia tych danych.
8. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim, dostęp do nich ma tylko właściciel Gabinetu
dietetyk kliniczny mgr Joanna Walasek.
9. Dane w wersji papierowej są przechowywane w „teczce pacjenta” w szafie zamykanej na klucz.
Budynek w którym znajduje się Gabinet jest całodobowo monitorowany.
10. Dane w wersji elektronicznej zawierają tylko jadłospis, który zawiera wyłącznie imię
i nazwisko, wiek, wzrost, masę ciała, numer telefonu i e-mail. Dane te są przechowywane
wyłączne w bazie komputera bądź w programie przeznaczonym do układania diet. Zarówno
program dietetyczny jak i komputer zabezpieczone są hasłami. Dostęp i znajomość haseł znana
jest tylko administratorowi Państwa danych.
11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. Dane osobowe oraz dokumentacja pacjentów korzystających z usług Gabinetu są
przechowywane w celu poprawnego działania Gabinetu przez okres nie dłuższy niż 5 lat od
ostatniej wizyty.

