POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.FOOD-DIET.PL
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Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.food-diet.pl (dalej jako: „Polityka
prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą
elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.food-diet.pl.

DEFINICJE
Administrator Dietetyka Ewa Ceborska - Scheiterbauer z
głównym miejscem wykonywania działalności
w Warszawie (02-798), ul. Mielczarskiego 1/72
Usługa Newsletter usługa opisana w Regulaminie Usługi
Newsletter świadczona przez Administratora
drogą elektroniczną
Użytkownik każdy, dowolny podmiot korzystający z
funkcjonalności Serwisu, w tym również
Użytkownicy Usługi Newslettera
Serwis aplikacja internetowa zamieszczona pod
adresem internetowym www.food-diet.pl

I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkowników ze strony
internetowej www.food-diet.pl.
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby świadczenia Usługi w
zakresie adresu e-mail oraz imienia Użytkownika jest Dietetyka Ewa Ceborska Scheiterbauer z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (02-798), ul.
Mielczarskiego 1/72.
3. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie Usługi Newslettera jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania statusu Użytkownika.
4. Minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu przez Użytkowników to:
a. Dostęp do sieci Internet;
b. Urządzenie z zainstalowaną przeglądarką.

5. Dane osobowe korzystających ze strony www.food-diet.pl są przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: art. 6
ust 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia 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.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane
zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania
danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony
internetowej www.food-diet.pl.
2. Od momentu zawarcia Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zgodnie z
Regulaminem Usługi Newsletter Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust. 2 lit A ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników to pracownicy lub osoby
współpracujące z Administratorem na dowolnej podstawie.
4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika
Administrator będzie przekazywał Informacje handlowe oraz treści marketingowe
odnoszące się do podmiotów trzecich.
5. Administrator może publikować informacje handlowe na stronie internetowej
www.food-diet.pl, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów
internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę
należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w
nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących
stronę.
6. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dla celów hostingu do
NCSE.PL z siedzibą firmy: ul. Wilanowska 16/20/36, 00-422 w Warszawie, zarejstrowaną pod
nr NIP: 526-260-22-57.
7. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dla celów wysyłki newslettera do
firmy: Freshmail Sp. Z o.o. Al. 29 listopada 155C, 31-46 Kraków, NIP 675 149 63 93
III.

Cookies i dane eksploatacyjne
1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis.
Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdą Państwo m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez korzystających ze strony www.food-diet.pl w następujących celach:
a. Identyfikacji Użytkowników i uzyskiwania informacji, czy są zalogowani do
portalu społecznościowego Facebook;
b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
strony www.food-diet.pl.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ
na niektóre funkcjonalności Serwisu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z
przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.
IV.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta
może być odwołana w każdym czasie.
4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane
Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
a. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej
danych ze względu na jej szczególną sytuację; lub
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail
Administratora: info@food-diet.pl.

V.

Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki
towarowe, inne informacje, jakie są dostępne na stronie internetowej www.food-diet.pl
stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora, z wyjątkiem materiałów
pochodzących z serwisu shutterstock.

2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w
ramach strony internetowej www.food-diet.pl wymaga zgody Administratora.
3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.
4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony
internetowej www.food-diet.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS,
skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich
przysługujących Administratorowi.
5. Z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 powyżej wszystkie treści zamieszczone na
stronie internetowej www.food-diet.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są
własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez
zgody Administratora.
VI.
Zmiana Polityki prywatności
Administrator może zmienić Politykę prywatności, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych
przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
a. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie
działalności przez Administratora;
b. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów
prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
c. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej
www.food-diet.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi
przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
d. Zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.food-diet.pl,
niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
e. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce
prywatności.
VII.

Postanowienia końcowe
1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje,
by zapoznać się z polityką prywatności także po przejściu na inne strony. Niniejsza
Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony www.food-diet.pl.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednie 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.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną:
a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje
się postanowienia ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
ze zm.).
5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa
się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: info@food-diet.pl.

