
 

Polityka prywatności Gabinetu Żywienia Człowieka 
WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE 

OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE DANE O TWOJEJ OSOBIE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ 

NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH. 

POSZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI 

Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których 

wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu poprawnego ułożenia 

jadłospisu i udzielania porad dietetycznych, dostosowanych do Twojego stanu zdrowia i stylu życia. Podawanie przez 

ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania strony internetowej Gabinetu 

www.befita.pl lub profilu Gabinetu na Facebooku. 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY 

Przetwarzane dane to: imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia – wiek, płeć, numer telefonu, adres email, stan 

zdrowia (aktualny stan zdrowia, przebyte choroby, zabiegi lub operacje, alergie, zażywane leki, wyniki badań), pomiary 

antropometryczne (wzrost, waga, obwody), informacje na temat rodzaju i trybu wykonywanej pracy lub/ i 

uczęszczanej szkoły, uprawianego sportu, wywiad żywieniowy. W przypadku przesyłania jadłospisu drogą mailową – 

za wcześniejszą prośbą lub zgodą pacjenta -  są przetwarzane wyłącznie dane typu: imię i nazwisko, wzrost i waga, 

adres e-mail. 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane są przetwarzane podczas: wywiadu dietetycznego, przygotowania jadłospisu, wysyłania gotowego jadłospisu 

drogą mailową, w trakcie wizyt kontrolnych.  

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 dietetyka (lub 

na bieżąco, w trakcie wizyt kontrolnych – w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli dietę przed wejściem w życie 

przepisów o RODO) czytając i podpisując formularz Informacja i Zgoda na Wykorzystywanie Danych Osobowych oraz 

zapoznając się z Polityką Prywatności dostępną na stronie Internetowej www.befita.pl lub/i w wersji drukowanej 

dostępnej w gabinecie dietetyka. 

Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia poprawne ułożenie jadłospisu i udzielenie 

porady dietetycznej. 

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH 

Dane te nie są udostępniane innym podmiotom, dostęp do nich ma tylko właściciel Gabinetu dietetyka. 

Dane w wersji papierowej są przechowywane w „teczce pacjenta” w metalowej szafie, zamykanej kluczem. W całym 

lokalu znajduje się system zabezpieczenia alarmowego, kraty w oknach i drzwiach wejściowych. Dodatkowo wejście 

do lokalu, wejście do gabinetu są monitorowane całodobowo przez urządzenia do rejestracji obrazu. 

Dane w wersji elektronicznej zawierają tylko jadłospis, który zawiera wyłącznie Imię i Nazwisko, wzrost i wagę. Dane 

te są przechowywane wyłączne w  bazie komputera, który jest zabezpieczony hasłem. Dostęp i znajomość hasła jest 

znana tylko właścicielowi poradni. Dane nie są przechowywane na dyskach zewnętrznych czy też serwerach. 

Dane osobowe oraz dokumentacja pacjentów poradni są przechowywane w celu poprawnego działania poradni przez 

okres nie dłuższy niż 10 lat od ostatniej wizyty.  

http://www.befita.pl/

