POLITYKA PRYWATNOŚCI
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Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu www.bierzzdrowie.pl i określa
reguły przetwarzania przez Serwis danych osobowych jego użytkowników, w tym
ich gromadzenia, przechowywania i usuwania oraz zasady ochrony tych danych.
Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Dagmara Sporna
prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Listopadowej 6, 60-153
Poznań, NIP: 7790051313, REGON: 632235171.
Dane osobowe zawarte w Serwisie są chronione przed dostępem do tych danych
osób do tego niepowołanych z zachowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa. Przewarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się pod
ścisłą kontrolą w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w
szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1030 ze zm.).
Serwis uzyskuje dobrowolnie informacje od użytkownika poprzez:
a) wypełnianie ankiet i formularzy znajdujących się w Serwisie;
b) interaktywne odpowiedzi na pytania;
c) gromadzenie plików "cookies" (zobacz odrębną politykę "cookies").
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich dobrowolną zgodą, w tym
użytkownik wyraża także dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
sensytywnych dotyczących jego stanu zdrowia i przebytych chorób. Zgoda w tym
zakresie powinna być wyrażona na piśmie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
Polityki prywatności i przesłana na adres siedziby administratora danych
osobowych.
Dane osobowe przekazane do Serwisu przez użytkownika są przetwarzane w celu
wykonania na jego rzecz usług dietetycznych poprzez tworzenie, rejestrację i
zastosowanie spersonalizowanych zaleceń dietetycznych i diet, zakupów
żywieniowych, zaleceń z zakresu aktywności fizycznej, zaleceń stabilizujących masę
ciała oraz poprzez identyfikację celem kontynuowania usług dietetycznych.
Przekazane poprzez Serwis dane osobowe użytkownika nie zostaną sprzedane ani
udostępnione innym podmiotom bez zgody użytkownika, co nie dotyczy informacji
o stanie zdrowia i przebytych chorobach użytkownika, które nie mogą być
bezwzględnie sprzedawane ani udostępnianie innym podmiotom.
Serwis korzysta z plików "cookies", które gromadzą informację o aktywności
użytkownika na konkretnych podstronach i pozwalają w następstwie tego na
wyświetlanie przez Serwis zindywidualizowanej dla użytkownika informacji.
Skorzystanie z tej funkcjonalności wymaga jednak akceptacji odrębnej polityki
"cookies" i nieusuwanie tych plików z pamięci komputera. Serwis zastrzega jednak
brak odpowiedzialności za działanie plików "cookies" oraz za politykę "cookies".
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Użytkownik ma prawo wglądu do przekazanych Serwisowi danych osobowych, a
także ma prawo do ich modyfikacji i żądania ich usunięcia.
10. W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, za których
rzetelność i wiarygodność Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Działania takich
stron internetowych opierać może się na odrębnych politykach prywatności i
regulaminach, które każdy użytkownik ma prawo po zapoznaniu się z nimi
zaakceptować.
11. Niniejsza Polityka prywatności może być w każdym czasie zmieniona ze względu na
zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozwój technologii i
samego Serwisu. O każdej zmianie w Polityce prywatności użytkownicy zostaną
poinformowani poprzez stronę Serwisu.

