
 Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu 

internetowego marysiagrabiec.wixsite.com, zwanego dalej „serwisem”.  

 

 

DANE OSOBOWE 

 Dotyczy wyłącznie osób kontaktujących się z Administratorem poprzez 

wypełnienie Formularza Kontaktowego zawartego w serwisie. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Maria Grabiec. 

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora tylko i wyłącznie w 

celu przekazania informacji niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług 

konsultacji dietetycznej. Dane, które będą przetwarzane w tym celu to: imię, 

nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. 

3. W trakcie przetwarzania będą spełnione wszystkich Twoje praw wynikające z 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj: 

 prawo dostępu do treści danych- w granicach art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania danych- w granicach art. 16 RODO, 

 prawo do usunięcia- art. 17 RODO 

 prawo do ograniczenia czynności przetwarzania- art. 18 RODO, 

 prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- art. 21 

RODO, 

 prawo do przenoszenia danych, w tym uzyskania kopii- art. 20 RODO, 

 Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie oraz jeśli uznasz, że w jakiś sposób 

Administrator naruszył Twoje prawa i nie zapewnił należytego bezpieczeństwa 

Twoim danym osobowym, to przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

https://marysiagrabiec.wixsite.com/dietetyk


4. Twoja zgoda jest dobrowolna- pamiętaj, że w każdej chwili swoją zgodę możesz 

cofnąć. 

5. Udostępnione przez Ciebie dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim lub 

organizacją międzynarodowym, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej.  

6. Udostępnione przez  Ciebie dane nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Twoje dane będą usuwane po roku od ostatniego kontaktu (o ile nie zostanie 

zawarta umowa o świadczenie kolejnych usług). 

9. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego 

zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

10. Wszelkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych należy 

kierować pod adres poczty elektronicznej: dietetyk.mariagrabiec@gmail.com 

 

 

PLIKI COOKIES 

 

 Dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu. Serwis 

marysiagrabiec.wixsite.com używa plików „Cookies” m.in. po to, by dostosować 

serwis do potrzeb użytkowników. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane 

informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach 

końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

„Cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów 

internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania 

aktywności odwiedzających. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 

 

 

mailto:dietetyk.mariagrabiec@gmail.com
https://marysiagrabiec.wixsite.com/dietetyk


 

Do czego są używane pliki „cookies”? 

 

 Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron 

internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 

internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, 

zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik 

korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i 

zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Ciasteczka 

umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do 

nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania 

reklam. 

 

 

Jakie pliki „cookies” są używane? 

 

 Istnieją dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookie 

są usuwane po zamknięciu przeglądarki i nie zbierają informacji z komputera. Stałe 

pliki cookies (lub przechowywane) są przechowywane na dysku twardym do czasu 

ich wygaśnięcia (po ustalonej dacie wygaśnięcia) lub do momentu ich usunięcia. Te 

pliki cookie służą do zbierania informacji identyfikujących użytkownika, takich jak 

zachowanie podczas surfowania po sieci lub preferencje użytkownika dotyczące 

określonej witryny. 

 

 


