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Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania
przez nas informacji na Twój temat, w tym danych
osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej www.renatakaszycka.pl jest Gabinet Dietetyczny - Renata Kaszycka, adres
siedziby: 29 Listopada 21, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP: 685-14-55-353 , REGON: 364810990,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty
elektronicznej: kontakt@renatakaszycka.pl.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej
są przetwarzane 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

METODY OCHRONYCH DANYCH
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na
stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
docelowym serwerze.

www.renatakaszycka.pl

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES
ZBIERANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku
z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach udzielenie informacji
oraz promocji usług. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany
korespondencji pomiędzy Tobą a Gabinet Dietetyczny – Renata Kaszycka. Twoje dane nie będą
przekazywane innym odbiorcom.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a
Gabinet Dietetyczny – Renata Kaszycka, nie dłużej niż przez 6 m-cy od Twojego ostatniego
kontaktu z Gabinet Dietetyczny – Renata Kaszycka. Twoje dane osobowe nie będą
przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.
Przysługuje Ci prawo do:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu;
▪ sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
▪ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO;
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
21 RODO;
▪ przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz
wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

PLIKI "COOKIES"
Strona renatakaszycka.pl używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na
stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies":
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu
interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie
korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został
przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do
opracowania statystyk korzystania ze strony.
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Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
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