Згода на обробку персональних даних
Наші лікарі можуть надати консультацію вам, якщо ви розкажете про себе та надасте дозвіл на
обробку таких даних.
Тому коли ви телефонуєте або використовуєте онлайн форму для зв’язку з нами (чи
використовуєте будь-який інший зв’язку з нами), ви погоджуєтесь на обробку ваших
персональних даних.
Для того, щоб дозвіл на обробку був законний, ми маємо розказати вам певну інформацію щодо
того, хто ми є, які дані обробляються і з якою метою. Будь ласка, уважно ознайомитись з цією
інформацією нижче:
Хто ми?
Ви надаєте згоду на обробку ваших персональних даних товариству з
обмеженою відповідальністю "Клініка Дієтології Самойленко”. Наші
контактні дані та адресу знаходяться на нашому сайті.

Що ми робимо з вашими даними?
Ми можемо надати вам консультацію, якщо тільки близько
познайомимося. Якщо вас консультуватиме наш лікар-дієтолог, то для
цього нам потрібно буде знати вашу вагу, що ви їсте та як проводити
свій час. Тому ви надаєте нам вашу особисту інформацію, переважно,
щоб ми могли:
● надати наші консультаційні послуги;
● зв’язатися з вами в процесі надання послуг;
● отримати гроші за послуги.
Які дані ми опрацьовуємо?
Зазвичай, ми обробляємо такі дані:
● ваше повне ім’я, адресу проживання, дату народження, номер
телефону, електронну пошту чи інші контактні дані; та
● стан вашого здоров’я та медичні дані, обсяг яких залежить від
типу запитуваних консультацій, що також може включати
результати аналізів.

Які дії передбачені обробкою ваших даних?
Для ефективного надання послуг ми використовуємо певне програмне
забезпечення для збору, опрацювання, зберігання, зміни та оновлення
ваших даних.

Кому ми передаємо ваші дані?
● Програмне забезпечення для опрацювання інформації
(pipe.bot, Corezoid, GSuite, CRM Lakmus, esputnik, перелік не є
вичерпним та може доповнюватися).
● Лікарі, які опрацьовують інформацію для вас.

Як довго ваші дані зберігаються?
Ваші особисті дані будуть зберігатися у нас протягом певного часу, але
не більше ніж потрібно для цілей обробки таких даних.

Яким чином ви можете відмовитись від обробки даних?
Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку даних і тоді ми
будемо змушені видалити ваші дані. В такому випадку ми не можемо
надати вам будь-які послуги.
Для відкликання згоди повідомте нас за допомогою контактних даних
на нашому сайті.

Які ще права ви маєте?
Стаття 8 Закону "Про захист персональних даних" дозволяє
скористатися іншими правами щодо обробки ваших персональних
даних. Наприклад, ви можете надіслати нам запит для зміни чи
оновлені вашої особистої інформації.

