Regulamin Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORMA Dietetyk Marta Fordas z siedzibą
w Strzelinie, ul. Dzierżoniowska 16C, kod pocztowy: 57-100, NIP: 8842774367 zwany dalej
Administratorem Danych Osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy polegającej na świadczeniu
usług dietetycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit b. RODO (przetwarzanie w związku z treścią zawartej
umowy). Podstawę przetwarzania stanowić może również art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. prawnie
usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora danych polegający m.in na dochodzeniu
roszczeń czy też umożliwieniu przesyłania informacji z przypomnieniem o planowanym terminie
wizyty.
3. Pani/Pana dane osobowe dot. zdrowia, w tym informacje o masie i składzie ciała, przebytych
i aktualnych chorobach, alergiach i nietolerancjach, oraz o uzależnieniach, przetwarzane są przez
Administratora Danych Osobowych na podstawie odrębnej zgody, każdorazowo wyrażanej przed
zawarciem umowy o świadczenie usług dietetycznych w celu prawidłowego wykonania umowy.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne, jednak
niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług dietetycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe z wyłączeniem danych osobowych opisanych w pkt 3 niniejszego
regulaminu mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów
powierzenia, w zakresie niezbędnym do celów podatkowych, komunikacji elektronicznej (m.in.
powiadomienia o umówionych terminach wizyt) czy też w zakresie świadczenia usług w postaci
dostarczania specjalistycznego oprogramowania dietetycznego dla Administratora Danych
Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do żadnej innej
organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy
o świadczenie usług dietetycznych. Po zakończeniu świadczenia usług Państwa dane osobowe
wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych, archiwizacyjnych, podatkowych,
rachunkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po upływie ww. okresu Państwa dane
osobowe w tym dane dot. stanu zdrowia będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich identyfikację.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia
i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegały profilowaniu.
Kontakt do Administratora Pani/Pana Danych Osobowych:
Marta Fordas tel: 534 635 369, e-mail: poradnia@formadietetyk.pl
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REGULAMIN WSPÓŁPRACY I CENNIK
obowiązuje od 01.01.2020r.
W celu zapewnienia satysfakcjonującej dla obu stron współpracy, proszę o zapoznanie się z poniższym
regulaminem.

1. Cennik usług podstawowych:
Usługi indywidualne
Konsultacja /
I wizyta
(do 60 minut)

Jadłospis
7-dniowy
+ lista zakupów

Jadłospis
14-dniowy
+ lista zakupów

Wizyta kontrolna
(do 30 minut)
Dodatkowe
zmiany w
programie
żywieniowym
Analiza składu
ciała
Konsultacja
„rozmowa” +
przygotowanie
materiałów
„Gotowy”
jadłospis 7dniowy
+ lista zakupów

Cena

- szczegółowy wywiad medyczno-żywieniowy
- pomiar i analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej
- wyznaczenie celów i omówienie oczekiwań
- ogólne zalecenia

100 zł

- redukcyjny (odchudzanie osób zdrowych)
- w celu poprawy nawyków żywieniowych (osoby zdrowe)
- dla kobiet planujących ciąże, w ciąży i karmiących (osoby zdrowe)

130 zł

- w chorobach - dietoterapia (szczegóły: http://formadietetyk.pl/oferta/)
- eliminacyjny w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
- dla dzieci i młodzieży (5-18lat)
- dla osób trenujących (sport amatorski)
- wegetariański

150 zł

- redukcyjny (odchudzanie osób zdrowych)
- w celu poprawy nawyków żywieniowych (osoby zdrowe)
- dla kobiet planujących ciąże, w ciąży i karmiących (osoby zdrowe)

250 zł

- w chorobach - dietoterapia (szczegóły: http://formadietetyk.pl/oferta/)
- eliminacyjny w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
- dla dzieci i młodzieży (5-18lat)
- dla osób trenujących (sport amatorski)
- wegetariański

280 zł

- pomiar i analiza składu ciała
- omówienie efektów i wyznaczenie celów
- ustalenie ewentualnych zmian w jadłospisie lub wprowadzenie
nowego planu żywieniowego

60 zł

- modyfikacje kaloryczne
- modyfikacje produktowe na życzenie Pacjenta
- dodatkowe posiłki
- analiza składu ciała z wykorzystaniem Analizy Bioimpedancji
Elektrycznej (BIA)

20-100 zł

30 zł

- jednorazowa konsultacja/ rozmowa + materiały edukacyjne na dany
temat
- szczegóły: poradnia@formadietetyk.pl

100-150 zł

- jadłospis próbny, brak modyfikacji potraw i produktów pod
indywidualne preferencje
- dobrany pod zapotrzebowanie energetyczne

50 zł
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2. Pakiety usług:
Pakiety rodzinne usług dietetycznych
Pakiety dla osób zdrowych

2 osoby

Konsultacja / I wizyta

180 zł
(do 90
minut)

- diety przygotowane na bazie
wspólnych potraw i produktów
- indywidualnie dobrana
kaloryczność
- możliwość zmian w nielubianych
potrawach/ produktach (do
ustalenia)

Jadłospis
7-dniowy

3 osoby

4 osoby

>4 osób

200 zł

250 zł

(do 120
minut)

(do 120
minut)

cena do
ustalenia

220 zł

260 zł

300 zł

cena do
ustalenia

320 zł

400 zł

450 zł

cena do
ustalenia

80 zł

100 zł

100 zł

+ lista zakupów

Jadłospis
14-dniowy
+ lista zakupów

Wizyta kontrolna

(do 45
minut)

Pakiety w przypadku dietoterapii itp.

(do 60 minut)

(do 60
minut)

cena do
ustalenia

Cena ustalana indywidualnie

3. Współpraca on-line:
Usługi on-line
Program żywieniowy
z 7-dniowym jadłospisem
Program żywieniowy
z 14-dniowym jadłospisem
Program żywieniowy
dla par i rodzin

150-200 zł
Szczegóły:
poradnia@formadietetyk.pl

250-300 zł

cena do ustalenia

Inna forma współpracy

4. Warunki płatności:
a) Opłata za konsultację odbywa się w czasie jej trwania (płatność gotówką).
b) Opłata za program żywieniowy (jadłospis) wykonywana jest PRZED jego realizacją
podczas wizyty (gotówką) lub jeśli Dietetyk wyrazi zgodę poprzez wykonanie w
określonym terminie przelewu na wskazane konto bankowe.
5. Rezerwacja, przełożenie i anulowanie terminu wizyty:
a) Wizytę można zarezerwować telefonicznie, poprzez wiadomość e-mail oraz kalendarz
online (https://www.znanylekarz.pl/marta-fordas/dietetyk/wroclaw ).
b) Dokonanie rezerwacji wizyty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
c) Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż 24 godziny przed ustalonym
terminem wiąże się z koniecznością zapłaty równowartości wizyty zgodnie z cennikiem.
6.

Odbiór zaleceń i/lub jadłospisu odbywa się w ciągu 7-14 dni:
a) w formie elektronicznej - wysłanej na wskazany przez Pacjenta adres e-mail
b) w formie drukowanej osobiście w gabinecie - po wcześniejszym ustaleniu
terminu odbioru - dopłata 10-20 zł
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