Polityka Ochrony Prywatności
Ochrona prywatności naszych Usługobiorców jest dla nas kwestią priorytetową. Powierzone
nam dane osobowe są należycie chronione oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Niniejsze zasady zachowania poufności stanowią wyraz naszej dbałości o prywatność naszych
Usługobiorców. W związku z charakterem naszego serwisu i koniecznością rozszerzania
możliwości zdobywania klientów przez naszych Usługobiorców informacje i opinie o
Dietetykach będą rozpowszechniane w internecie oraz mogą być indeksowane przez
wyszukiwarki.

Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu dodietetyka.pl jest Dietetica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Żurawiej 43, (Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000599149, REGON 363638425 , NIP
7010544194)
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach w następujący
sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
"ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
home.pl Spółka Akcyjna, funkcjonującego pod adresem www.dodietetyka.pl

Informacje w formularzach i dane osobowe.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adresu
poczty elektronicznej, imienia (imion), nazwiska.
3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP)
4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą
użytkownika lub na żądanie właściwych organów bądź w wykonaniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub
rejestracji konta.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie
realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o
posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen
internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi
Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
7. Opinie wystawiane przez Usługobiorcę podpisane są wybranym przez niego podczas
rejestracji podpisem (nickiem). Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie
ujawniane.
8. Na Koncie Dietetyka wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z
wyłączeniem adresu poczty elektronicznej, hasła, numeru PESEL oraz kodu
aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Dietetyka
opcjonalnie, w szczególności dane teleadresowe i godziny przyjęć. Przy każdym Koncie
Dietetyka wyświetlana jest również lista opinii i średnia z ocen.
9. Administratorem danych osobowych jest Dietetica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Żurawiej 43, (Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego

Warszawy XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000599149, REGON 363638425 , NIP
7010544194)
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną.
10. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje
możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
11. Odmowa usunięcia danych ma miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach
prawa lub jeśli jest to podyktowane koniecznością wynikającą z egzekwowania
Regulaminu Serwisu dodietetyka.pl.
12. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do
której przekierowuje zamieszczany przez niego w dodietetyka.pl odsyłacz (link).

Przechowywanie i ochrona danych.
Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym
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) oraz wytycznymi
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby,
posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Dietetica Sp. z o.o.

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Usługobiorcy.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy.. Usługobiorcy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam
dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą
zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na
danej stronie.

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania
serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych
usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą
tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania w szczególności Dietetica Sp. z o.o. może udostępnić część
danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z
ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych),
ale wyłącznie na uzasadniony, pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu
wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie
chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie
naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie
umowy zawartej ze Dietetica Sp. z o.o. Dietetica Sp. z o.o. może również udostępnić
zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Usługobiorcy lub też na żądanie
uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Korespondencja

kierowana do Dietetica Sp. z o.o. jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach
być wykorzystana przez przez Dietetica Sp. z o.o. lub inny uprawniony podmiot do
celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

Zarządzanie plikami cookies.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Korespondencja.
Korespondencja prowadzona przez Serwis dodietetyka.pl (w tym istotne zmiany i
informacje) będzie miała formę elektroniczną. Korespondencja o charakterze handlowym
będzie przesyłana usługobiorcy jedynie jeśli wyrazi on na to zgodę.

