
Obowiązek informacyjny w związku z korzystaniem z usługi 

Newslettera 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych), 

zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Psychodietetyki Promocji i 

Zarządzania Wiktor Czamara, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 50-038, Wrocław, NIP: 

8982273814, REGON: 521241111 (zwany dalej Psychodietetyka). 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez administratora 

sprawuje osoba wyznaczona przez Administratora. Kontakt z nią jest możliwy pod 

adresem: 

ul. Kościuszki 4 

50-038 Wrocław, 

Tel : 501 627 690 

e-mail: kontaktpsychodietetyk@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego 

Newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 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, zwanego dalej „RODO”.] 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania 

swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody 

przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie 

mailto:kontaktpsychodietetyk@gmail.com


zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator 

zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej bez ich 

podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji 

Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Psychodietetykę.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie internetowej www.wiktorczamara.pl 

zostały określone w zakładce Polityka Prywatności i RODO dostępnej na dole strony 

internetowej po prawej stronie. 

http://www.wiktorczamara.pl
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