
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW  

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia dietetyczna „Szczęśliwi i zdrowi”  

Justa’sDiet – Justyna Sosnowska, ul. Wolbromska 18/1B  53-148 Wrocław, NIP 8992922042,  

REGON: 521675335, tel. 695574916, e-mail: justynasosnowska.dietetyk@gmial .com. 

2) Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do: 

a) zawarcia umowy o usługę oraz jej wykonywania; w przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale 

mogą usprawnić realizację umowy -  przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do 

czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu; 

b) dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu 

rachunkowości (m.in. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych przez okres 6 lat); 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed 

roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa zapytań, marketingu usług i produktów firmy) – do czasu wniesienia 

sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej, 

3) w przypadku danych wrażliwych w oparciu o zgodę do celów realizacji umowy – do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego 

– co nastąpi wcześniej,  

zakres zbieranych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (jeśli konieczne), nr. telefonu, adres email, a także – wynika to z charakteru umowy o 

świadczeniu usług przez firmę – inne dane niezbędne do jej realizacji: dane dot. zdrowia i inne dane wrażliwe, stan zdrowia, choroby i dolegliwości, 

nietolerancje pokarmowe, alergie, wiek, płeć, masa ciała, wzrost, obwód tali i bioder, zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i wody w organizmie, 

preferencje żywieniowe. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych, tj. takie jak: 

firmie obsługującej księgowość, firmie obsługującej program do wystawiania faktur, operatorom pocztowym, firmie kurierskiej, 

podwykonawcom, innym podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń, informacje przechowywane są także w programie do 

układania jadłospisów, gdzie firma Justa’sDiet posiada swoje konto i panel, a także na dysku w komputerze, który zabezpieczony jest 

hasłem i antywirusem.  

5) Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę 

można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej 

umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych 

będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z firmą. Niepodanie danych do celów komunikacji uniemożliwi prowadzenie 

komunikacji z Państwem.  

 

 

 

Oświadczam, że przed zawarciem umowy Administrator zrealizował wobec mnie obowiązek informacyjny 

wynikający z RODO. 

…………………………………………. 

(data, podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych wrażliwych do celów niezbędnych 

do realizacji usługi i prawidłowego jej wykonania. 

…………………………………………. 

(data, podpis) 


