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POLITYKA ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI  
UŻYTKOWNICY PROFESJONALNI IOMET 

Wersja zaktualizowana w dniu 24 maja 2019 r. 

 
 

1. Definicje  
 

Poniższe pojęcia, napisane wielką literą, mają następujące znaczenia:  
 

Beneficjent Końcowy: klient lub pacjent Użytkownika Profesjonalnego. 
 

Polityka: niniejszy dokument. 
 

Dane osobowe: wszelkie Dane Osobowe w rozumieniu przepisów prawnych przekazane przez 
Beneficjentów Końcowych lub zebrane przez  Profesjonalnych Użytkowników, w tym dane 
dotyczące stanu zdrowia, w granicach informacji przekazanych za pośrednictwem 
kwestionariusza IoMET, leczenia i histogramu, a także Dane Osobowe Profesjonalnych 
Użytkowników. 

 
Przestrzeń Profesjonalisty lub Konto Profesjonalne: odnosi się do osobistego konta osoby 
zawodowo zajmującej się działalnością w zakresie ochrony zdrowia, otwartego przez Nutergia, 
dostępnego za pomocą loginu i hasła na stronie: https://www.pro.iomet.fr. 

 
Nie-Profesjonalista: osoba fizyczna, inna niż Profesjonalista będący pracownikiem ochrony 
zdrowia, wykonująca działalność zawodową dającą początek tzw. praktykom opieki 
niekonwencjonalnej (NCPC), jak np. osteopata, naturopata. 
 
Narzędzie IoMET: program komputerowy, który pozwala, za pomocą spersonalizowanego 
kwestionariusza, opracować profil bioodżywczy, służący jako podstawa do spersonalizowanych 
porad, udzielanych przez Użytkowników Profesjonalnych Beneficjentom Końcowym. 
 
Strony: Nutergia i Użytkownik Profesjonalny. 
 
Profesjonalista w zakresie ochrony zdrowia: osoba fizyczna, która w ramach swojej działalności 
zawodowej w rozumieniu przepisów kodeksu Zdrowia Publicznego wykonuje zawód lekarza, 
farmaceuty lub zawód asystenta medycznego. 

 
Regulacje prawne: wszystkie ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie do ochrony danych 
osobowych we Francji, w szczególności RGPD, ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 6 
stycznia 1978 r. w jej ostatniej wersji, oraz inne przepisy prawne i wykonawcze mające 
zastosowanie do Danych Osobowych. 

 
 

RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych oraz wszelkie późniejsze teksty, w tym akty wykonawcze do tego 
rozporządzenia. 

 
Usługi IoMET: usługi oferowane przez Nutergia, takie jak korzystanie z narzędzia IoMET 
dostępnego za pośrednictwem konta Professional, szkolenia, wysyłanie newsletterów, itp. 
 
Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych z wykorzystaniem danych 
osobowych za pomocą narzędzia IoMET. 

 
Użytkownik Profesjonalny: Profesjonalista lub Nie-Profesjonalista w dziedzinie ochrony 

http://www.pro.iomet.fr/
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posiadający konto Profesional. 
 

Naruszenie danych osobowych: niezgodne z prawem, również przypadkowe naruszenie 
bezpieczeństwa skutkujące (I) zniszczeniem, (II) utratą, (III) zmianą Danych Osobowych, (IV) 
nieuprawnionym ujawnieniem Danych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych 
przez Nutergia, przez  Profesjonalnego Użytkownika lub przez innego podwykonawcę działającego 
w imieniu Profesjonalnego Użytkownika lub (V) nieautoryzowanego dostępu do takich Danych. 
 
 
2. Kontekst i przedmiot Polityki   

 
Celem Polityki jest określenie następujących warunków i zasad, zgodnie z którymi realizowane jest 
przestrzeganie Regulaminu: 
 

• Przez Nutergia i Użytkowników Profesjonalnych, w przypadku, kiedy mają przetworzyć  
Dane Osobowe Beneficjentów Końcowych w celu korzystania z Usług IoMET; 

• Przez Nutergia, gdy jako administrator Danych Osobowych przeprowadza operacje 
przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Profesjonalnych  w celu dostarczenia im 
narzędzia IoMET, w tym Konta Profesjonalnego. 

• Przez Użytkownika Profesjonalnego, gdy dokonuje on za pośrednictwem narzędzia IoMET 
przetwarzania Danych Osobowych Beneficjentów Końcowych. 
 

Polityka wchodzi w życie z chwilą  jej akceptacji przez Użytkowników Profesjonalnych. 
 

Polityka będzie dokumentem wiodącym, w stosownych przypadkach, przed wszystkimi innymi 
dokumentami umownymi regulującymi Przetwarzanie Danych Osobowych podpisanymi lub nawet 
po prostu wymienianymi między Stronami. 
 
3. OGRANICZENIE CELÓW I PRZETWARZANIA DANYCH   

 
Strony zobowiązują się do przetwarzania Danych Osobowych osób, których one dotyczą wyłącznie 
w ramach usług IoMET i do nieprzeprowadzania dalszego ich przetwarzania,  nieprzewidzianego 
w niniejszej Polityce.  
 
4. PROWADZENIE REJESTRU i OSOBA ODDELEGOWANA DO OCHRONY DANYCH   

 
Każda ze Stron tworzy i prowadzi rejestr działań związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych 
w formie papierowej lub elektronicznej, w sposób przewidziany w przepisach, informując o 
wykorzystaniu narzędzia IoMET. 
 
Ze swojej strony, Nutergia oświadcza, że posiada inspektora ochrony danych osobowych, z którym 
kontakt odbywa się przez email to: dpo@nutergia.fr. 
 
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH   

 
Użytkownicy Profesjonalni  przetwarzają Dane Osobowe Beneficjentów Końcowych, w tym dane 
osobowe dotyczące stanu zdrowia, w celu przeprowadzenia spersonalizowanych kuracji, które 
określane są na podstawie profilu bioodżywczego tworzonego przez Nutergia za pomocą narzędzia 
IoMET. 
 
Podstawą prawną przedmiotowego przetwarzania danych  jest zgoda  Beneficjentów Końcowych.  

Przetwarzanie dokonywane w celach wymienionych powyżej, to: 

 

mailto:dpo@nutergia.fr
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DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA 

Informowanie Beneficjentów Końcowych o 
przetwarzaniu danych 
 

 
Nutergia poprzez kwestionariusz IoMET 

Przesłanie kwestionariusza IoMET 
 

Użytkownicy Profesjonalni 

Informacje dla Beneficjentów Końcowych na 
temat wykorzystania i celów narzędzia IoMET 
 

 
Użytkownicy Profesjonalni 

Uzyskanie wyraźnej i konkretnej zgody 
Beneficjentów Końcowych na przetwarzanie, 
które jest realizowane poprzez zaznaczenie 
konkretnego pola przy wypełnianiu 
kwestionariusza narzędzia IoMET i 
poinformowanie ich, że mają prawo do 
wycofania swojej zgody w dowolnym 
momencie. 
 

 
 
 
Użytkownicy Profesjonalni 

Utworzenie profilu bioodżywczego na 
podstawie odpowiedzi z kwestionariusza 
IoMET 
 

 
Nutergia 

Realizacja spersonalizowanej kuracji 
 

Użytkownicy Profesjonalni  

Zachowanie dowodu zgody i udostępnienie go 
Laboratorium Nutergia 
 

 
Użytkownicy Profesjonalni 

Weryfikacja, czy Dane Osobowe są dokładne 
i aktualne 
 

 
Użytkownicy Profesjonalni 

Bezpieczne przechowywanie Danych 
Osobowych, w tym wyników narzędzia IoMET, 
histogramu 

Użytkownicy Profesjonalni i Nutergia w ciągu 
36 miesięcy; jeżeli konto Beneficjenta 
Końcowego jest nieaktywne przez 36 
miesięcy, należy usunąć wszystkie dane  
Beneficjenta Końcowego. 

Otrzymywanie i zarządzanie wnioskami o 
korzystanie z  obowiązujących praw 
 

 
Nutergia 

 
Jeżeli Beneficjent Końcowy korzysta ze swoich, Użytkownik Profesjonalny niezwłocznie 
przekazuje wniosek do Nutergia. 
 
 
 
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH 

PRZEZ LABORATORIUM NUTERGIA   
 

Nutergia przetwarza  Dane Osobowe  Użytkowników  Profesjonalnych w celu udostępnienia Konta 
Profesjonalnego, usług IoMET, wysyłania listów, zarządzania i monitorowania dostępu do tego 
konta. Przedmiotowe przetwarzanie opiera się na Ogólnych Warunkach Użytkowania.  

 
Zebrane Dane Osobowe są przeznaczone dla Laboratorium Nutergia, odpowiedzialnego za 
realizację usług IoMET, Konta Profesjonalnego oraz dostęp do jego systemów. 
 
Przedmiotowe Dane Osobowe odnoszące się do tożsamości osób fizycznych są przechowywane 
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podczas korzystania z Konta Profesjonalnego. W przypadku braku aktywności przez 36 miesięcy 
lub w przypadku usunięcia konta, z wyjątkiem statystyk korzystania z narzędzia IoMET, dane są 
usuwane z kont.  
Rejestry logowań nie są przechowywane po usunięciu Konta Profesjonalnego. 

 
Użytkownicy Profesjonalni mają prawo do kwestionowania, dostępu, poprawiania, usuwania, 
ograniczania przetwarzania, przenoszenia i sprzeciwu wobec danych ich dotyczących, a także 
prawo do określania wytycznych do postępowania z nimi post-mortem. Z praw tych można 
skorzystać kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych (DPO) firmy Nutergia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@nutergia.fr. Osoby te mają również 
prawo do złożenia skargi do CNIL (Krajowej Komisji ds. Technologii Informacyjnych i Wolności 
Obywatelskich). 

 
Zgodnie z art. L4113-7 francuskiego Kodeksu Zdrowia Publicznego, Nutergia zobowiązuje się nie 
gromadzić, nie przetwarzać i nie wykorzystywać, do celów poszukiwania lub promocji handlowej, 
danych, które mogą wynikać z utworzonych w systemie kuracji lub informacji medycznych od 
lekarzy lub farmaceutów. 
 
 
7. OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH   

 
Zgodnie z przepisami, Strony podjęły wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ostrożności 
przed jakimkolwiek przetwarzaniem, w celu zapewnienia ochrony, zachowania i integralności 
danych osobowych Beneficjentów Końcowych przetwarzanych przez Strony w ramach usług 
IoMET, jak również Użytkowników Profesjonalnych przez Nutergia. 

 
Określono, że tylko bardzo ograniczona liczba uprawnionych osób z Laboratorium Nutergia ma 
dostęp do danych osobowych Beneficjentów Końcowych, wyłącznie w celu technicznego 
zarządzania narzędziem IoMET, bez dostępu do odpowiedzi kwestionariusza IoMET lub innych 
danych dotyczących zdrowia. 
 
Ze swojej strony, Użytkownik Profesjonalny, działając jako Profesjonalista pracujący w ochronie 
zdrowia zobowiązuje się do korzystania z bezpiecznego systemu komunikacji w celu wymiany 
Danych Osobowych Beneficjentów Końcowych z innym Profesjonalistą pracującym w ochronie 
zdrowia. 
 

 
Pracownicy nie będący  pracownikami ochrony zdrowia i pracownicy ochrony zdrowia w ramach 
wymiany danych osobowych z pracownikami nie zajmującymi się opieką zdrowotną zobowiązują 
się do wdrożenia środków bezpieczeństwa co najmniej na tym samym poziomie. 
 
 
Profesjonalny Użytkownik  zapewnia, że jego personel jest przez niego  upoważniony do 
przetwarzania Danych Osobowych Beneficjentów Końcowych: 
 
- Potwierdzi na piśmie zobowiązanie do przestrzegania obowiązków zachowania poufności 
określonych w Polityce. 
- Otrzyma niezbędne szkolenie w zakresie ochrony Danych Osobowych.
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8. POWIADOMIENIE W PRZYPADKU NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH   

 
 

W przypadku stwierdzenia Naruszenia Danych Osobowych w tych narzędziach, Nutergia 
zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika Profesjonalnego o tym, tak szybko, jak to 
możliwe, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z procedurami powiadamiania 
określonymi w art. 33 i 34 RODO i dołączając do niego wszelką użyteczną dokumentację, aby 
umożliwić mu, w razie potrzeby, również powiadomienie właściwego organu i Beneficjentów 
Końcowych o Naruszeniu Danych Osobowych. 
 
Jeśli nie będzie możliwe, aby Nutergia dostarczyła wszystkie informacje jednocześnie 
Użytkownikowi Profesjonalnemu, Nutergia będzie dostarczała takie informacje stopniowo, bez 
zbędnej zwłoki. 
 
Jednakże Użytkownik Profesjonalny będzie nadal zobowiązany do powiadomienia o Naruszeniu 
Danych Osobowych właściwego organu nadzorczego i osób, których dotyczy przetwarzanie 
danych i których jest jedynym administratorem. 
 
O ile nie jest to bezwzględnie wymagane przez porządek publiczny, Strony zobowiązują się, 
odpowiednio,  
 
i)  poinformować drugą Stronę bezzwłocznie i nie później niż w ciągu czterdziestu ośmiu (48) 
godzin w przypadku wniosku właściwych organów dotyczącego przetwarzania danych osobowych,  
 
ii) nie przekazywać informacji bez uprzedniej wymiany tych informacji z drugą Stroną i uzyskania 
jej wyraźnej zgody oraz  
 
iii) poinformować drugą Stronę o ewentualnych sankcjach. 
 
9. TRANSFER POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ  

 
Użytkownik Profesjonalny ani Nutergia nie mogą przekazywać lub przetwarzać Danych Osobowych 
poza Unię Europejską, włączając w to hosting, tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie baz 
danych zawierających Dane Osobowe Beneficjentów Końcowych. 

 
 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ   

W przypadku nieprzestrzegania postanowień Polityki, Użytkownik Profesjonalny i Nutergia 
ponoszą odpowiedzialność wobec osób, których dotyczy przetwarzanie danych oraz wobec 
właściwych organów, proporcjonalnie do ich odpowiedzialności. Klauzule ograniczające 
odpowiedzialność przewidziane, w stosownych przypadkach, w innych dokumentach umownych 
zawartych przez strony, nie mają zastosowania. 
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