
 

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Dietetica- Ewa Stachowska 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Polityka Ochrony Danych Osobowych w Firmie: Dietetica – Ewa Stachowska została opracowana w związku 

z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 )  

§2. Polityka określa tryb i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w Firmie Dietetica – Ewa 

Stachowska; 70-393 Szczecin ul. Spółdzielcza 60. 

§3. Ilekroć jest mowa o: 

1) RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ); 

2) Administratorze – rozumie się przez to Dietetica – Ewa Stachowska; 

3) zbiorze danych – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych wg 

określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany 

czy rozproszony funkcjonalnie; 

4) danych osobowych – rozumie się przez to  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);  

5) możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – rozumie się przez to osobę, którą można 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak 

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

6) przetwarzaniu – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, 

taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie; 

7) systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, 

programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 

przetwarzania danych osobowych; 

8) systemie tradycyjnym – rozumie się przez to zespół procedur organizacyjnych związanych z 

mechanicznym przetwarzaniem informacji i wyposażenia środków trwałych w celu przetwarzania 

danych osobowych na papierze; 

9) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację 

stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich 

nieuprawnionym przetwarzaniem; 

10) usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która 

nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą; 

11) Polityce – Politykę Ochrony Danych Osobowych w Dietetica Ewa - Stachowska; 

12) zgodzie osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 

okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 

potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.   



 

Rozdział I 

CELE 

§4.1. Dane osobowe w Dietetica - Ewa Stachowska zbierane są w celu osiągnięcia celów jakościowych 

świadczonych usług,  w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzoną 

działalnością tj. konsultacjami dietetycznymi i badaniami genetycznymi i innymi potrzebnymi do ustalenia 

prawidłowych zaleceń dietetyczno-żywieniowych, szkoleniami stacjonarnymi i webinariami internetowymi; 

2. Dane osobowe w Dietetica - Ewa Stachowska są przetwarzane w formie dokumentów papierowych oraz w 

systemach informatycznych na elektronicznych nośnikach informacji. 

§5. Polityka wprowadza regulacje w zakresie zasad organizacji procesu przetwarzania danych osobowych i 

odnosi się swoją treścią do informacji: 

1) w formie papierowej – przetwarzanej w ramach systemu tradycyjnego; 

2) w formie elektronicznej – przetwarzanej w ramach systemu informatycznego. 

§6. Celem opracowania Polityki jest ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem do 

przetwarzanych danych osobowych. 

§7. Do zasad określonych w Polityce mają obowiązek stosować zarówno właściciel t.j Ewa Stachowska,  jak i 

upoważniony przez nią jej mąż Tadeusz Stachowski, który posiada pisemne upoważnienie dające mu prawo 

dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Dietetica – Ewa Stachowska. 

§8. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony 

jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów; 
 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 
fizycznej; 
 

§9.1. Dane osobowe w Dietetica Ewa - Stachowska: 

a)  przetwarzane są wyłącznie zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 

dotyczą; 

b) są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne zgodnie z celem ich przetwarzania; 

2. Ocena zgodności i niezbędności przetwarzania danych do wypełnienia celów powinna być dokonywana 

indywidualnie.  

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział II 

ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 §10.1. Za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach przetwarzania danych osobowych 

odpowiada Administrator. 

2. W Firmie Dietetica Ewa Stachowska zostały wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności takie, które mają zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

§11.1. Dietetica Ewa – Stachowska oraz odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych 

w szczególności RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych.  

2.  Ewa Stachowska: 

1) monitoruje i kontrolują sposób zabezpieczania danych osobowych; 

2) kontroluje sposób udzielania informacji; 

3) w razie zatrudnienia osób trzecich, wnioskują o nadanie im upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych, ewentualnie innym osobom wykonującym zadania w Dietetica- Ewa Stachowska; 

4) Ewa Stachowska opracowuje zakres zbieranych danych; 

§12. 1. Każda osoba, (aktualnie poza Administratorem, również pełnomocnik-Tadeusz Stachowski) która 

zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do: 

1) przetwarzania danych wyłącznie na podstawie upoważnienia oraz polecenia Administratora lub na 

podstawie przepisu prawa; 

2) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez 

Administratora zadaniach; 

3) przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej podstawie 

przewidzianej prawem; 

4) przetwarzania danych osobowych w zakresie adekwatnym i proporcjonalnym w stosunku do celów 

przetwarzania; 

5) postępowania z danymi osobowymi z zachowaniem należytej ostrożności oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz wewnętrznymi procedurami, a także 

zaleceniami Administratora; 

6) wykonywania wobec osób, których dane są przetwarzane tzw. obowiązku informacyjnego 

określonego w z art. 12, 13 i 14 RODO;   

7) stosowania tzw. „Polityki czystego biurka” polega ona na zabezpieczaniu (w tym zamykaniu) 
dokumentów np. w szafach, biurkach, pomieszczeniach zabezpieczając przed kradzieżą lub wglądem 
osób nieupoważnionych po godzinach pracy lub podczas ich nieobecności w trakcie godzin pracy; 

8) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, 
modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych lub 
nieuprawnionym ich przetwarzaniem; 

9) do niszczenia nieprzydatnych dokumentów/wydruków zawierających dane osobowe wyłącznie w 
niszczarkach lub utylizacji ich w specjalnych bezpiecznych pojemnikach z przeznaczeniem do 
bezpiecznej utylizacji; 

10) zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma dostęp w związku z wykonywaniem zadań 
powierzonych przez Administratora; 

11) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych. 



 

 
 

2. Zabrania się w szczególności: 

1) przekazywania bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub w każdy inny sposób danych osobowych 

osobom nieupoważnionym lub osobom, których tożsamości nie można zweryfikować lub osobom 

podszywającym się pod kogoś innego; 

2) przekazywania lub ujawniania danych osobowych osobom lub instytucjom, które nie mogą wykazać 

się jasną podstawą prawną do dostępu do takich danych; 

3) ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących organizacji ochrony danych przez Administratora, w 

tym informacji na temat procedur, sprzętu i oprogramowania.  

4) Wynoszenia dokumentów zawierających dane osobowe poza siedzibę biura  

Dietetica-Ewa Stachowska.  

§13. Dietetica – Ewa Stachowska upoważnia pisemnie swojego męża Tadeusz Stachowskiego (zamieszkałego 

pod wspólnym adresem) jako swojego PEŁNOMOCNIKA i upoważnia go do wglądu, tworzenia rejestrowania, 

przetwarzania, archiwizowania  i usuwania danych osobowych.  

§14. Administrator, zobowiązuje go do monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz prowadzenia zgodnej z RODO polityki w zakresie danych osobowych,  

§15. Administrator oraz PEŁNOMOCNIK wykonują wszystkie prace niezbędne do efektywnego oraz 

bezpiecznego zarządzania systemami informatycznymi i tradycyjnymi. 

1. Administrator oraz PEŁNOMOCNIK są zobowiązani do rekomendacji zastosowania odpowiednich środków i 

metod kontroli dostępu, tak by wyłącznie uprawniony użytkownik miał dostęp do systemów informatycznych 

i tradycyjnych. 

2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i obowiązków Administratora i PEŁNOMOCNIKA jest następujący: 

1) nadzoruje bezpieczeństwo systemów informatycznych i tradycyjnych; 

2) nadzoruje przestrzeganie przez wszystkich użytkowników stosowania obowiązujących procedur; 

3) weryfikuje listę autoryzowanych użytkowników systemów informatycznych; 

4) doradza użytkownikom w zakresie bezpieczeństwa; 

5) dba, aby użytkownicy posiadali stosowne upoważnienia oraz byli przeszkoleni w zakresie 

obowiązujących regulacji bezpieczeństwa ochrony danych osobowych; 

6) prowadzi kontrolę w zakresie bezpieczeństwa danych; 

7) prowadzi postępowanie wyjaśniające w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych; 

8) przygotowuje wnioski pokontrolne dla Administratora. 

§16.1. Pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe powinny być fizycznie zabezpieczone przed 

dostępem osób nieuprawnionych, to znaczy posiadać odpowiednie zamki do drzwi, zabezpieczenia w oknach 

(szczególnie na parterze) oraz być wyposażone w środki ochrony ppoż. 

2. Dokumenty i nośniki informacji, zawierające dane osobowe powinny być zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych do przetwarzania danych. Jeśli nie są na bieżąco używane powinny być 

przechowywane w szafach lub w innych przeznaczonych do tego celu urządzeniach biurowych, posiadających 

odpowiednie zabezpieczenia. 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdział III 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§17.1. Każda osoba przed dopuszczaniem do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana zapoznać się 

z niniejszą Polityką, po czym składa odpowiednie oświadczenie zobowiązując się do stosowania postanowień 

w niej zawartych. 

2. Oświadczenie określone w ust. 1 przechowywane jest w dokumentacji Dietetica – Ewa Stachowska a jego 

kopia w dokumentacji. 

3. Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej Polityki oraz przepisów o ochronie danych osobowych 

może być uznane przez Administratora za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, 

podlegające sankcjom dyscyplinarnym oraz karnym w szczególności wynikającym z przepisów prawa pracy lub 

innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

 


