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Polityka Prywatności (załącznik nr 5)
Obowiązuje od 01 października 2018r.
Administratorem danych osobowych, po wyrażeniu zgody na świadczenie usług dietetycznych jest La Caloria Joanna Kokoszka Dominika Murat Spółka Cywilna, z siedzibą
przy ul. Pokornej 2 lok. U2 w Warszawie (00-199), NIP: 525-273-25-96, REGON: 368888-569. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
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zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług konsultacji dietetycznych
wysyłki informacji marketingowych, naukowych, kulinarnych za pomocą Newslettera:
o zaproszenia na darmowe analizy składu ciała,
o zniżki na wybrane usługi,
o ciekawostki ze świata dietetyki,
o przepisy kulinarne
o inne
prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za
uprzednią zgodą).
umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia możliwości pełnego korzystania z portalu La Caloria (komentowanie artykułów naukowych)

Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy
posiadają odpowiednią podstawę prawną.
Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym.
System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i
organizacyjnych,
jakim
powinny
odpowiadać
urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024).
dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności
oraz rzetelności.
Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo
otrzymywać informacji marketingowych.
Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@lacaloria.pl.
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Istnieje prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). W każdej chwili
jest możliwość wycofania zgody i usunięcie wszystkich danych. Łącznie z kopiami zapasowymi.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym
do celów ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Pozostałe dane zostaną niezwłocznie usunięte.
Istnieje prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili istnieje możliwość otrzymania
swoich danych, a następnie przesłanie je do innego, administratora danych osobowych, np. do innego usługodawcy. Istnieje również prawo żądania, by dane osobowe
zostały przesłane przez La Caloria s.c. o ile jest to technicznie możliwe.
LaCaloria.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze
internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę
internetową w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas umówienia
konsultacji i zamówienia jadłospisu, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty.
Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować
możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług dostępnych na www.lacaloria.pl.
Dane zbierane przez Administratora to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
oraz w szczególnych przypadkach dane medyczne.
Niektóre dane gromadzone i administrowane przez La Caloria s.c. mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. W związku z powyższym La Caloria s.c. zapewni właściwy sposób postępowania z takimi danymi.
Dane przechowywane zgodnie z regulacjami retencji danych. W przypadku danych na
potrzeby usługi konsultacji dietetycznej, dane te przechowywane będą przez okres 10
lat lub krócej w zależności od wycofania zgody Klienta.

