
KLAUZULA INFORMACYJNA   
(dla pacjentów korzystających z usług dietetyka) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit., a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, informuję, iż: 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz 
Kawalec, ul. Sokola 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6631803214 REGON: 260676888, prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą Activ Mateusz Kawalec, z którym można się skontaktować pisemnie na 
powyższy adres oraz pod adresem email: activ-med@o2.pl      

[Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania]  
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie w oparciu o wskazane poniżej 
podstawy prawne  i  ściśle określone cele, tj.: 
1. W celu wykonania usługi -przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego (dane osobowe zwykłe). 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

2. W celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego (dane osobowe szczególnych kategorii - 
dotyczące stanu zdrowia) przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody celem 
indywidualnego przygotowania jadłospisu oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust.2 lit. a) RODO tj. 
na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich 
brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowego. Udzielona zgoda może zostać 
w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej 
wycofaniem 

3. W celu kontroli postępów diety -dane osobowe wizerunkowe - zdjęcie sylwetki. Podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował 
niemożnością przygotowania Planu żywieniowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym 
momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem 

4. w celu kontaktu i obsługi zapytań. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora, którym 
jest  przesyłania danych do Planu żywieniowego i udzielania odpowiedzi zadanych drogą mailową. 

5. W celach marketingowych: wysyłanie ofert świadczonych usług, informacji o promocjach. Podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku 
z uzasadnionym interesem Administratora. 

6. W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, w tym celu podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w 
związku z uzasadnionym interesem Administratora. 

7. W celach spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub 
przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1c RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

[Odbiorcy] W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: 

• firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy windykacyjne. 
•  upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa -  organy 

państwowe np. sądy, komornicy. 



[Okres przechowywania] Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:  

• w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. dane osobowe 
zwykłe przetwarzane w celu wykonania usługi, przygotowania Planu żywieniowego przechowywane 
będą przez okres 5 lat  od momentu ostatniego kontaktu mailowego/wizyty. 

• w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe 
przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody lub przez okres 5 lat od momentu 
zakończenia współpracy (ostatnia wizyta, kontakt mailowy) 

• w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO dane osobowe 
przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat od 
momentu ostatniego kontaktu mailowego, wizyty. 

• w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe 
przetwarzane będą do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat od 
momentu ostatniego kontaktu mailowego, w przypadku uzasadnionego interesu jakim jest dochodzenie 
roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

• w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe przetwarzane 
będą przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust.2 pkt 4 ustawy o 
rachunkowości oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń 

[Obowiązek lub dobrowolność podania danych ] 
  

• W przypadku gdy podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym podanie 
danych jest obowiązkowe. Natomiast gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Pani/
Pana danych osobowych jest dobrowolne. Proszę pamiętać, że w przypadku pozyskiwania danych na 
podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie.  

Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie  oświadczenia o cofnięciu zgody i wysłanie drogą 
elektroniczną na adres: actio-med@o2.pl oraz bezpośrednio w siedzibie  firmy. 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą 
poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
[Prawa osób, których dane dotyczą] Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych 
osobowych 
Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO): 

1.prawo dostępu do danych; 
2.prawo żądania sprostowania danych; 
3.prawo do usunięcia danych; 
4.prawo do ograniczenia przetwarzania; 
5.przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych i 
przesłania ich innemu administratorowi. 
6.prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/
Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO; 

Niezależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Podaję swoje dane osobowe 
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

……..…………………………………… ……. 
Podpis, imię i nazwisko),data  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych szczególnych kategorii w postaci danych  
o stanie zdrowia, w celu realizacji usługi polegającej na  ułożeniu indywidualnego planu żywieniowego i 
uczestnictwa w konsultacjach organizowanych przez Activ Mateusz Kawalec, ul. Sokola 2, 26-110 
Skarżysko-Kamienna, NIP: 6631803214 REGON: 260676888. 
Jestem świadoma/my, iż Zgoda może być w każdym momencie wycofana przez przesłanie pisemnego 
oświadczenia Administratorowi danych. 

……...…………………………………… ……. 
Podpis (imię i nazwisko), data  

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie  adres e-mail informacji 
handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Activ Mateusz Kawalec, ul. Sokola 2, 
26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6631803214 REGON: 260676888, w rozumieniu ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)  

…………………………………… ……. 
Podpis, data  


