
 

REGULAMIN SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH Z DIETETYKIEM  

W RAMACH PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY,  

REALIZOWANEJ PRZEZ GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA. 

§1________________________________________________________________________________ 

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych 

z dietetykiem, w ramach profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży, realizowanej przez 

Gdyńskie Centrum Zdrowia, zwanych dalej SPOTKANIAMI EDUKACYJNYMI Z DIETETYKIEM. 

 

§2________________________________________________________________________________ 

Organizatorem SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH Z DIETETYKIEM jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Władysława IV 43, zwane dalej Organizatorem. 

 

§3________________________________________________________________________________ 

Udział w SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH Z DIETETYKIEM jest bezpłatny.  

 

§4________________________________________________________________________________ 

SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DIETETYKIEM są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 

lat, zamieszkałych/ zameldowanych w Gdyni, u których występuje nadmierna masa ciała (określona 

poprzez wskaźnik centyl BMI >= 85), oraz które nie są uczestnikami programu polityki zdrowotnej pn.: 

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji 

młodzieży w Gminie Miasta Gdyni”, zwanymi dalej Uczestnikami. 

 

§5________________________________________________________________________________ 

Regulamin reguluje stosunki powstałe pomiędzy Uczestnikami, a Organizatorem w związku 

z uczestnictwem w SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH Z DIETETYKIEM.  

 

§6________________________________________________________________________________ 

Uczestnicy biorą udział w SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH Z DIETETYKIEM za zgodą 

i w obecności rodzica / opiekuna prawnego lub innych osób do tego upoważnionych.  

 

§7________________________________________________________________________________ 

Udział w SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH Z DIETETYKIEM odbywa się po wcześniejszym 

umówieniu terminu spotkania, telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 22, 58 880 83 79 lub 

poprzez korespondencję e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl, m.drazba@gcz.gdynia.pl. Telefonicznie 

umawiać się można od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.  

 

§7________________________________________________________________________________ 

SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DIETETYKIEM odbywają się we wtorki i środy w godz. 11:00 – 

15:00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, przy ul. Władysława IV 43 (budynek Hossy II p.) 

lub zdalnie z wykorzystaniem platformy internetowej. 

 

§8_______________________________________________________________________________ 

SPOTKANIE EDUKACYJNE Z DIETETYKIEM trwa 50 min. i obejmuje: 

- analizę nawyków żywieniowych uczestnika na podstawie wcześniej wypełnionego dzienniczka 

żywieniowego (formularz dzienniczka); 

- omówienie zagadnień żywieniowych, które mają na celu poprawę nawyków żywieniowych 

uczestnika; 

- omówienie kluczowych zasad zdrowego żywienia; 

- w przypadku spotkania stacjonarnego również analizę masy i składu ciała metodą bioimpedancji, 

z wykorzystaniem specjalistycznego analizatora. 

 

§9_______________________________________________________________________________ 

SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DIETETYKIEM nie mają charakteru konsultacji specjalistycznej i nie 

są realizowane w ramach świadczeń zdrowotnych. SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DIETETYKIEM 

mają charakter wyłącznie edukacyjny. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA, ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH Z DIETETYKIEM W RAMACH PROFILAKTYKI 

NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY, REALIZOWANEJ PRZEZ GDYŃSKIE 

CENTRUM ZDROWIA. 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji spotkań 

edukacyjnych z dietetykiem jest Gdyńskie Centrum Zdrowia jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni. 

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych przez email: iod@gcz.gdynia.pl  

 

Podstawa i cel przetwarzania danych  

Rozporządzenie 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) wynikających z art.6 

RODO ust 1 lit. a, c, e. oraz art. 9 RODO ust. 2 lit h Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka 

przetwarzane będą w celu realizacji spotkań edukacyjnych z dietetykiem przez okres pięciu lat od jego zakończenia 

oraz w przypadku wyrażenia takiej zgody w celu przekazywania informacji o projektach realizowanych przez 

Gdyńskie Centrum Zdrowia. 

 

Przekazywanie danych  

Dane osobowe mogą być przekazywane:  

Podmiotom współpracującym z Gdyńskim Centrum Zdrowia w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach 

przedmiotowego projektu oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W 

szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją 

dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe  

 

Zakres przetwarzanych danych  

Gdyńskie Centrum Zdrowia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka 

wyłącznie w celu związanym z realizacją spotkań edukacyjnych z dietetykiem, informowania o realizowanych 

projektach oraz realizując obowiązki prawne nałożone na administratora. W szczególności imię i nazwisko 

rodzica, dane kontaktowe rodzica, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, 

szkoła, klasa, wzrost i waga. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia 

edukacyjnych spotkań z dietetykiem. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych jest 

dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z 

przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów 

podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane 

anonimizacji.   

 

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.  

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie przekazuje danych poza granice Unii Europejskiej.  

 

Profilowanie  

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do 

tzw. profilowania.  

 

Uprawnienia osób których dane są przetwarzane.  

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zleceniobiorcy 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza 

unijne Rozporządzenie 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, 

w skrócie RODO).   
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ZGODY I OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym ………………………………………….………………… 

(imię, nazwisko, dziecka), zamieszkałego/ zameldowanego w Gdyni. 

 

………………………………………….…… 

Imię Nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w spotkaniach edukacyjnych z dietetykiem w ramach 

profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez Gdyńskie Centrum Zdrowia. 

 

…………………………………… 

Imię Nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem projektu oraz treścią klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. 

 

…………………………………… 

Imię Nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

celach związanych z realizacją spotkań edukacyjnych z dietetykiem. 

 

…………………………………… 

Imię Nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) do przekazywania mi informacji o projektach realizowanych 

przez Gdyńskie Centrum Zdrowia 

 

…………………………………… 

Imię Nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

Gdynia dnia………………………….                                                                                                                                        

                            

Podpis ……………………………………            

 

 

………………………………………………… 

Osoba odbierająca oświadczenie 

(wypełnia pracownik GCZ) 


