
dla Konsultantów Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia
Obowiązujące od 01.03.2019 r.

Zasady dZiałalności

1. Praca konsultacyjna w miejscu zamieszkania na rzecz   
nowej opieki zdrowotnej

Głównym zadaniem Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia jest rozpowszechnianie wiedzy o znaczeniu mikro-
składników odżywczych w utrzymaniu i ochronie zdrowia. Wiedza ta oparta jest na rzetelnych podstawach 
naukowych włączając w to wyniki badań Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha, jak i innych placówek 
badawczych. Badania naukowe nad stosowaniem substancji odżywczych dla zdrowia stanowią od lat 
fundament naszej działalności edukacyjnej w ramach Koalicji. Nadrzędnym celem naszej pracy jest zbudo-
wanie systemu opieki zdrowotnej ukierunkowanego na profilaktykę zdrowotną i zintegrowanie tej wiedzy z 
praktykami lekarskimi i szpitalami w interesie milionów pacjentów. W ten sposób wszyscy przyczyniamy się 
do budowania ekonomicznie wydajnego i dostępnego dla wszystkich systemu opieki zdrowotnej.

Ta nowa forma opieki zdrowotnej rozwija się najszybciej na płaszczyźnie lokalnej, szczególnie dzięki przeka-
zywaniu rzetelnych  informacji o zdrowiu, w oparciu o zaufanie i osobiste relacje z sąsiadami, przyjaciółmi i 
znajomymi. Prowadzenie działalności konsultacyjnej w miejscu zamieszkania oznacza:

• Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i rozwijanie kontaktów w kręgu znajomych i rodziny, w 
sąsiedztwie, w dzielnicy, czyli we wszystkich tych miejscach, gdzie mieszkamy i pracujemy.

• Ważne jest nawiązanie kontaktów z osobami, które spotykamy w pobliżu miejsca zamieszkania. Osoby 
te, jeżeli mają dodatkowe pytania mogą skontaktować się z nami osobiście i otrzymać dalsze informa-
cje. Bardzo pomocny jest kontakt z już istniejącą grupą członków naszej Koalicji w danej miejscowości. 
Jeżeli taka grupa jeszcze nie istnieje – należy rozważyć jej założenie.

• Zostań Konsultantem Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia!

2. Trzy proste kroki do uzyskania statusu Konsultanta 
a) Jako użytkownik Programów Zdrowia Komórkowego przekonałeś się już o jakości i  skuteczności 

działania produktów dr Ratha. 

b) Z łatwością możesz dołączyć do grona naszych Konsultantów stając się najpierw tzw. Kandyda-
tem na Konsultanta.  Warunkiem wstępnym do podjęcia pracy konsultacyjnej jest określony poziom 
wiedzy na temat znaczenia mikroskładników odżywczych dla zdrowia. Dlatego oprócz stosowania 
Programów Zdrowia Komórkowego dr Ratha wymagamy też absolwowania kursu podstawowego  
Medycyny Komórkowej. Można to zrobić online, lub uczestnicząc na żywo w  szkoleniu. Po pomyśl-
nym ukończeniu kursu uzyskujesz status Kandydata na Konsultanta. Zmianę statusu nagradzamy, 
dzięki czemu już jako Kandydat na Konsultanta możesz skorzystać z zalet przysługujących Konsul-
tantom i otrzymujesz 10% rabatu na własne zakupy Programów Zdrowia Komórkowego dr Ratha. 
Czas kandydatury trwa 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po pomyślnym zaliczeniu 
kursu podstawowego. 
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 W tym czasie, z pomocą swojego Konsultanta, możesz zmienić swój status na tzw. Aktywnego 
Konsultanta. W ten sposób zapewnisz sobie długoterminowe korzyści wynikające z członkostwa jako 
Konsultant, w szczególności z uprawnień do możliwości otrzymywania  wynagrodzenia, które jest 
opisane w punkcie 4, aktywnie wspierając w ten sposób rozwój Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia.

c) Zmiana statusu z Kandydata na Konsultanta na Aktywnego Konsultanta następuje w momencie gdy 
wprowadzony przez Ciebie nowy Klient dokona zakupu Programów Zdrowia Komórkowego dr Ratha. 
Jako nowego Klienta rozumiemy tutaj osobę, która po raz pierwszy zakupi nasze produkty. Aby  
uzyskać status Aktywnego Konsultanta należy również wypełnić wniosek o członkostwo. Oprócz 
podania własnych danych osobowych, wymagamy też podania imienia i nazwiska nowego Klienta, 
którego pozyskałeś, jak również danych Twojego Konsultanta, czyli osoby, która Cię wprowadziła (jeśli 
dotyczy).

 Jeśli w ciągu 6-miesięcznej fazy kandydatury nie nastąpi zmiana statusu na Aktywnego Konsultanta, 
to Kandydat na Konsultanta traci przyznane korzyści. Jeśli, jako Kandydat na Konsultanta, pozyskasz 
nowego Klienta w późniejszym czasie (po upływie 6-miesięcznego okresu kandydatury), wówczas 
bezpośrednio przechodzisz na stanowisko Aktywnego Konsultanta bez konieczności ponownego 
zdawania kursu podstawowego.

3. Jakie są zalety bycia Konsultantem w Koalicji dr Ratha  
w Obronie Zdrowia?

Konsultant  otrzymuje 10% rabatu na własne zamówienia. Dodatkowo przysługuje mu również 10%
rabatu ilościowego dla zamówień powyżej 1000 Euro. W przypadku specjalnych ofertach cenowych -  
10% rabat nie jest uwzględniany (nie dotyczy rabatu ilościowego).

Konsultant otrzymuje prowizje, naliczane na podstawie zamówień dokonywanych przez wprowadzonych 
przez niego Klientów oraz Konsultantów (poziom 1). Kolejne poziomy naliczania prowizji to poziom 2 i 3. 
Ponadto Konsultant otrzymuje prowizję od zakupów dokonywanych przez wprowadzonych przez siebie 
terapeutów i lekarzy, którzy zostaną członkami naszego programu HPCM. Zob. również punkt 4.

Skrót HPCM oznacza Health Professionals for Cellular Medicine” (zawody medyczne dla Medycyny Ko-
mórkowej). Program HPCM zachęca pracowników służby zdrowia  do edukowania swoich pacjentów w 
dziedzinie Medycyny Komórkowej i do wykorzystywania w swojej pracy Programów Zdrowia Komórkowe-
go dr Ratha. 

         

4. Wynagrodzenie Konsultanta
a) Wynagrodzenie Konsultanta
•  10% prowizji od bezpośrednio wprowadzonych Klientów i Kandydatów na Konsultanta, tzn. osób, które 

z jego polecenia zakupią Programy Zdrowia Komórkowego.

• 20% prowizji od zamówień bezpośrednio wprowadzonych Konsultantów (= 1 poziom).

•  10% prowizji od zamówień Konsultantów, którzy są bezpośrednio wprowadzeni przez Konsultantów  
z jego 1 poziomu (= 2 poziom).

•  5% prowizji od zamówień Konsultantów, którzy są bezpośrednio wprowadzeni przez Konsultantów  
z 2 poziomu (= 3 poziom).
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•  5% prowizji od zamówień wprowadzonych przez siebie pracowników służby zdrowia, którzy biorą  
udział w naszym programie HPCM.

b) Postawy rozliczeń
Wynagrodzenie jest obliczane na podstawie wartości netto zamawianych produktów, po odliczeniu udzie-
lonych rabatów. Podstawę rozliczeń stanowią wszystkie produkty z palety  Programów Zdrowia Komórko-
wego, rozprowadzanych przez Dr. Rath Health Programs B.V., o ile nie zostały jednoznacznie wykluczone 
z systemu rozliczeń wynagrodzeń.

c) Maksymalna suma wynagrodzenia
Miesięczna suma wynagrodzenia wynikająca z działalności prowadzonej w ramach Koalicji Dr Ratha w 
Obronie Zdrowia może wynieść maksymalnie 10.000 Euro. Wszystkie nadwyżki od tej kwoty przekazywane 
będą na cele wspólne całej Koalicji, do których zaliczamy  dalsze badania w dziedzinie Medycyny Komórko-
wej, edukację oraz działalność informacyjną.

d) Wypłata prowizji
Wysokość prowizji jest obliczana co miesiąc. Jej wypłata (przelew) zostanie dokonana najpóźniej do 
końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, pod warunkiem że suma prowizji 
przekroczy 50 Euro. Jeśli prowizja w ciągu dwóch lat nie przekroczy progu 50 Euro, to kwota uzbierana na 
koncie przepada i przechodzi na rzecz badań i edukacji.

e) Ochrona aktywności
Podstawą ochrony aktywności i warunkiem do wypłaty honorarium konsultacyjnego jest comiesięczny 
zakup naszych produktów witaminowych o minimalnej wartości odpowiadającej cenie jednego programu 
podstawowego Vitacor Plus™. Ta wartość stanowi sumę brutto, tzn. przed odliczeniem ewentualnych 
rabatów.

Zwracamy uwagę, że powyższe przepisy dotyczące ochrony aktywności mają również zastosowanie w 
przypadku dużych zamówień, zamówień zbiorczych lub w przypadku kilku zamówień złożonych w miesią-
cu. Wartość takich zamówień nie będzie zaliczana na poczet następnego miesiąca. Wymaganą minimal-
ną wartość zamówienia należy zapewnić poprzez dokonanie comiesięcznego zakupu. Wyjątek stanowią 
zamówienia abonamentowe, wysyłane raz na dwa miesiące. Wartość takiego zamówienia abonamento-
wego (aby odpowiadała warunkom ochrony aktywności) nie może być niższa niż suma dwóch progra-
mów podstawowych Vitacor Plus™.

Jeżeli w danym miesiącu Konsultant nie dokonał minimalnego zakupu - wynagrodzenie za ten miesiąc 
nie zostanie wypłacone i przepada. Niewypłacone honorarium zostanie przekazane na rzecz badań i 
edukacji.

W przypadku niezamawiania Programów Zdrowia Komórkowego przez kolejne sześć miesięcy auto-
matycznie wygasa funkcja Konsultanta. Oznacza to, że po upływie tego czasu osoba taka traci nabyte 
korzyści, w szczególności prawo do rabatu i wypłaty honorarium.

W wyjątkowych przypadkach możliwe są odstępstwa od powyższych zasad, jednak tylko po uprzednim 
złożeniu pisemnego wniosku na adres firmy.

f) Waluta
Wszystkie rozliczenia są dokonywane w Euro.
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g) Przypadek specjalny: zaleganie z płatnością/prawo do potrącenia
W przypadku Konsultantów, którzy zalegają z opłaceniem faktur za własne zamówienia, to po upływie 14 
dni od daty pierwszego upomnienia, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania kwoty prowizji na uregu-
lowanie zaległej kwoty faktur.

5. W jaki sposób zostanę Konsultantem?
Od naszych Konsultantów oczekujemy ciągłego zaangażowania. Służy to ochronie i zachowaniu, jak 
również kontynuacji działań Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia. Każdy kto uzyskał status Konsultanta 
jest zobowiązany pozyskać przynajmniej jednego nowego Klienta w roku kalendarzowym, aby utrzymać 
ten status. Jeśli nie uda Ci się zwerbować co najmniej jednego nowego Klienta w ciągu roku kalendarzo-
wego, to stajesz się ponownie Kandydatem na Konsultanta i tracisz korzyści jakie masz jako Konsultant, 
w szczególności 10 % rabatu i opisane powyżej możliwości zarabiania pieniędzy. Przepis ten nie ma 
zastosowania u Konsultantów, którzy ukończyli 65 rok życia  i są członkami Koalicji dr Ratha w Obronie 
Zdrowia od co najmniej 10 lat.  

6. Czy możliwa jest zmiana Konsultanta, który mnie wprowadził?
Wzajemne zaufanie pomiędzy aktywnym Konsultantem a osobami wprowadzonymi przez niego do 
naszej Koalicji Zdrowia stanowi ważny element naszej pracy informacyjnej i konsultacyjnej. Konsultanci 
mają możliwość złożenia pisemnego wniosku o zmianę i przyporządkowanie do struktury innego Kon-
sultanta (Wniosek o zmianę Konsultanta). Do tego wniosku konieczna jest w każdym przypadku pisemna 
zgoda zarówno przyszłego, jak i dotychczasowego Konsultanta. 

W wyjątkowych sytuacjach opisanych poniżej możliwa jest również zmiana Konsultanta wprowadzającego:
a) jeżeli Konsultant wprowadzający jest zadłużony, lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków jako 

osoby kontaktowej dla wprowadzonego przez siebie Konsultanta,

b) w przypadku umowy spadkowej, jeśli Konsultant, w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wejścia w życie 
postanowień spadku, złoży pisemne oświadczenie chęci zastąpienia bezpośrednio go poprzedzające-
go Konsultanta (= Następcy),

c) lub jeśli przemawiają ku temu inne ważne powody zmiany Konsultanta. 

O wniosku o zmianie Konsultanta decyduje Dr. Rath Health Programs B.V.

7. Chciałbym zakończyć pracę jako Konsultant. Co w takim przypadku?
Dla wszystkich Konsultantów – za ich życia- istnieje możliwość powołania Następcy. Twoja obecna pozy-
cja w strukturze może być przeniesiona na członka rodziny lub partnera życiowego.

a) Jeżeli dana osoba w momencie wyznaczenia jej na następcę nie ma statusu Konsultanta, to wówczas 
należy przedstawić – co zresztą zrozumiałe - dowody wspólnych aktywnych działań konsultacyjnych w 
ramach naszej Koalicji obydwu tych osób przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Ponadto wymagane 
jest ukończenie kursu podstawowego Medycyny Komórkowej oraz złożenie wniosku o członkostwo. 

b) Następca, który jest już Konsultantem i ma swój numer przejmuje również strukturę swojego poprzednika. 
Oprócz swojej struktury i związanej z nią numerem Konsultanta otrzyma również drugi numer Konsul-
tanta. Dla każdego z numerów Konsultanta obowiązuje zasada zachowania aktywności konta zgodnie z 
punktem 4. e) jak również zobowiązanie do pozyskiwania nowych Klientów zgodnie z punktem 5. 
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Wyznaczenie swojego Następcy wymaga złożenia odpowiedniego wniosku na piśmie. Następca musi 
zadeklarować w specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu wolę kontynuowania pracy swojego 
poprzednika w ramach działalności Koalicji. W przypadku zatwierdzenia przez nas wniosku o powołanie 
Następcy,  zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany Następcy - Konsultanta zgodnie z punktem 6 
w momencie gdy działalność prowadzona  przez Następcę w ramach naszej Koalicji w Obronie Zdrowia 
nie odpowiada wytycznym, co w określonym przypadku może skutkować wypowiedzeniem udzielonego 
pozwolenia. Wypowiedzenie takie jest możliwe w ciągu 12 miesięcy od momentu wydania.  

8. Kiedy kończy się współpraca konsultacyjna? 
Umowa współpracy konsultacyjnej w ramach Dr. Rath Heath Programs B.V. zostaje zawarta na czas 
nieokreślony. Zasadniczo, każda ze stron, czyli:  Konsultant, jak i Dr. Rath Health Programs B.V. ma 
możliwość jej zakończenia w każdej chwili na mocy przysługującego prawa, z okresem wypowiedzenia 
wynoszącym miesiąc kalendarzowy po zakończeniu danego miesiąca.

Zasadniczo istnieje również możliwość zerwania współpracy konsultacyjnej bez okresu wypowiedzenia, 
w momencie, gdy jedna ze stron rażąco nie przestrzega powyższych wytycznych.  Dochodzi do tego 
w sytuacji, gdy Konsultant rażąco naruszy Zasady działalności Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia, w 
momencie gdy Konsultant oferuje konkurencyjne produkty lub spekuluje ilością zamówień minimalnych 
wśród swoich Klientów, aby zwiększyć w ten sposób swoje honorarium.  Podobnie, nie akceptujemy po-
dobnych, nieuczciwych prób nakłaniania Klientów, lub potencjalnych Klientów do składania zawyżonych 
zamówień, lub korzystania z innych nieuczciwych metod w celu pozyskania nowych Klientów. Ponadto 
wypowiadamy umowę o współpracę bez okresu wypowiedzenia w momencie gdy Konsultant działa na 
szkodę imienia dr Ratha i jego Programów Zdrowia Komórkowego.

Wraz z wypowiedzeniem, Konsultant przestaje być członkiem Koalicji w Obronie Zdrowia dr Ratha, a jego 
uprawnienia do przyszłych honorariów wygasną. Zgon Konsultanta należy zgłosić w Koalicji dr Ratha w 
Obronie Zdrowia, przez przedstawienie oficjalnego dokumentu – kopii aktu zgonu. W przypadku braku 
takiego powiadomienia, jesteśmy uprawnieni do odzyskania niesłusznie wypłaconych prowizji po śmierci 
Konsultanta. 

9. Gdzie i w jaki sposób mogę promować wśród nowych klientów Programy 
Zdrowia Komórkowego Zdrowia dr Ratha?

Konsultant jest niezależnym podmiotem. W związku z tym może sam decydować w jaki sposób będzie 
zdobywał nowych Klientów. Reklamując suplementy diety lub inne produkty promujące zdrowie należy 
pamiętać, że istnieją przepisy prawne ograniczające ich dowolne reklamowanie. Chodzi tutaj o ustawę 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowiącą podstawowy akt prawny dotyczący obszaru rynku 
suplementów diety. Konsultant sam odpowiada za swoje zachowanie zgodne z prawem.

W swojej pracy konsultacyjnej można nazywać siebie „Konsultantem Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdro-
wia”. Używając tej nazwy należy zwrócić uwagę na:

Nazwę, markę, broszury …
Nazwa dr Rath, nazwy produktów i różne inne nazwy są chronione znakiem towarowym. Teksty w broszu-
rach, książkach i na naszych stronach internetowych objęte są również prawem autorskim. Konsultant 
może korzystać z broszur i linków do naszych stron internetowych. Zabronionym jest kopiowanie tekstów 
z broszur lub stron internetowych i umieszczanie ich na własnych stronach internetowych i portalach 
społecznościowych, jako tekstów własnych.
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Reklamy w mediach o ogólnokrajowym zasięgu
W celu utrzymania naszego dotychczasowego regionalnego systemu konsultacyjnego, umieszczanie 
reklam w gazetach krajowych i codziennych, czasopismach lub mediach o zasięgu krajowym wymaga 
naszej uprzedniej zgody. W ramach naszej oferty Landingpage dozwolona jest prezencja w Internecie. 
Zob. również punkt 10.

Żadnych wypowiedzi o leczeniu
Praca  i konsultacje w ramach Koalicji w Obronie Zdrowia dr Ratha koncentrują się na wspierającym  
działaniu naszych produktów na metabolizm komórkowy, co jest opisane w wielu naszych publikacjach, 
do których zaliczamy Programy Zdrowia Komórkowego, czy też na naszych stronach internetowych.  
W pracy konsultacyjnej oświadczenia o leczeniu suplementami lub składanie takowych obietnic jest 
zabronione.

10. Jakie otrzymuję wsparcie jako Konsultant? 
W sprawie pytań dotyczących Programów Zdrowia Komórkowego prosimy o kontakt z naszym serwisem 
Klienta; pod bezpłatnym nr tel. 00800 – 1124639, lub mailowo: info@rath-programs.com. Poza tym wiele 
przydatnych informacji można znaleźć w broszurach informacyjnych, oraz na naszych stronach interne-
towych. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat strony docelowej Landingpage Konsultanta, która 
jest cyfrową wizytówką opracowaną specjalnie dla członków Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia w‚ 
celu rozszerzenia pracy informacyjnej w sieciach społecznościowych, prosimy o kontakt mailowy  
beratertaetigkeit@rath-programs.com  
(zobacz też: https://shop.dr-rath.com/pl-pl/docieraj-z-ekscytujacymi-informacjami) 

Poza tym nasz zespół może Ci pomóc zorganizować wykład, wystąpienie na targach lub w inny sposób 
wesprzeć Twoje działania doradczo-konsultacyjne.

11. Polityka prywatności
Z racji członkostwa w Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia  
i przetwarzania przez nas następujących danych osobowych Konsultanta: imię i nazwisko, adres  
zamieszkania, datę urodzenia, adres mailowy, nr telefonu; ewentualnie nr faksu, informację o wykonywa-
nym zawodzie czy prowadzonej działalności oraz  numerze konta bankowego, jak również informacje 
o Konsultancie wprowadzającym (imię, nazwisko, nr członkowski). Podstawą prawną do gromadzenia i 
przetwarzania danych przez Dr. Rath Health Programs B.V., jako organu odpowiedzialnego na podstawie 
art. 4 RODO (osoba odpowiedzialna Patrick Raijmakers - Inspektor Danych Osobowych, tel.: 0031 457 111 
100, e-mail: datenschutz@rath-programs.com) jest art. 6, pkt. 1 b) RODO, z którego wynika, że dane te 
są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w tym realizacji działań przed zawarciem 
umowy. Konsultant otrzymuje dzięki temu regularnie informacje na temat naszych produktów, informacje 
o prowadzonych badaniach, jak również informacje o działalności Koalicji w Obronie Zdrowia dr Ratha. 
Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest art. 6 pkt 1. f) RODO, który mówi, że docelo-
we informowanie naszych Konsultantów jest naszym obowiązkiem prawnym.

Na podstawie Art. 6 pkt 1, f) RODO,  imię i nazwisko Konsultanta, jego dane kontaktowe, nr członkowski, 
aktywne zlecenia abonamentowe, jak również data dokonywania ostatnich zakupów są zapisywane w 
podglądzie struktury konsultacyjnej i Konsultant wprowadzający może mieć dostęp do tych informacji. 
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To przetwarzanie/udostępnianie danych ma na celu optymalne wsparcie Konsultanta przez Konsultanta 
wprowadzającego, jak również kontroli wypłacanych prowizji.

W celu realizacji tej umowy, dane osobowe Konsultanta są przechowywane przez nas na taki okres  
czasu, który jest wymagany przepisami podatkowymi i handlowymi.

Konsultant ma prawo:
•  zgodnie z art. 15 RODO do informacji o sposobie gromadzenia i przetwarzania przez nas jego danych 

osobowych. W szczególności ma prawo do informacji dotyczących celu ich przetwarzania, kategorii 
danych osobowych, kategorii odbiorców, którym te dane są przekazywane, planowanego okresu ich 
przechowywania, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub może zażądać ich usunięcia z 
naszej bazy danych. Może również złożyć skargę w odniesieniu do sposobu w jaki staliśmy się posia-
daczami jego danych osobowych, o ich profilowaniu, a w szczególnych przypadkach zażądać  dokład-
nych  informacji o szczegółach;

•  zgodnie z art. 16 RODO, niezwłocznie zażądać korekty błędnych, albo niepełnych, przechowywanych 
przez nas danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO, zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, z wy-
jątkiem przypadków gdy takowe przetwarzanie odbywa się w celu egzekwowania prawa do wolności 
wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny 
lub prowadzone dochodzenie, jak również w celu wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

• zgodnie z art. 18 RODO może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile dokład-
ność danych zostanie zakwestionowana, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z 
prawem, ale Konsultant nie chce ich usunięcia w momencie gdy potrzebne są one jemu do dochodze-
nia  lub obrony roszczeń prawnych lub gdy Konsultant sprzeciwia się przetwarzaniu swoich danych 
osobowych zgodnie z art. 21 RODO;

• zgodnie z art. 20 RODO  zażądać  przesłania sobie swoich danych osobowych, w powszechnie  
dostępnym formacie odczytu lub zażądać przesłania ich innej osobie;

• zgodnie z art. 7 ustęp 3 RODO zażądać w dowolnym czasie cofnięcia udzielonej nam jednorazowej 
zgody. W takim przypadku nie możemy dalej w przyszłości kontynuować przetwarzania danych oso-
bowych, których dotyczyła ta zgoda;

• zgodnie z art. 77 RODO złożyć skargę do organu nadzoru. Z reguły Konsultant może się zwrócić  
w tej sprawie do organu nadzoru swojego miejsca zamieszkania lub siedziby głównej naszej firmy.

Jeżeli dane osobowe na podstawie art. 6 punkt 1. f) RODO są przetwarzane, to Konsultant ma prawo 
wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod wa-
runkiem, że istenieją ku temu powody wynikające z konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany  
w sprawie przesyłanych reklam. W tym ostatnim przypadku Konsultant ma ogólne prawo do sprzeciwu, 
które jest przez nas realizowane bez określania konkretnych sytuacji. 

Konsultant ma prawo do odwołania lub sprzeciwu. W tym celu wystarczy wysłanie wiadomości mailowej 
na adres: datenschutz@rath-programs.com.
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12. Na co zwrócić jeszcze uwagę?
Praca konsultacyjna w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia jest możliwa tylko w przypadku osób, które 
ukończyły 18 rok życia. Wcześniej wymagana jest zgoda rodziców, lub opiekunów.

Nasze przesłanie zdrowia kierujemy do wszystkich ludzi. Jednakże dystansujemy się od działalności  
tzw. sekt.

Konsultant nie ma prawa wydawania oświadczeń, reprezentowania  ani  podejmowania  jakichkolwiek  
kroków prawnych w imieniu dr. Ratha, Dr. Rath Health Programs B.V., Dr. Rath Education Services B.V.,  
Dr. Rath Health Foundation.  

Zarówno członkostwo w Koalicji, jak i zawarcie umowy o współpracy są zgodne z holenderskim prawem. 
Praca konsultacyjna to inaczej prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dlatego Konsultant sam 
musi zadbać o własną emeryturę i ubezpieczenie społeczne. Jeśli Konsultant jest konsumentem w rozu-
mieniu rozporządzenia UE nr 1593/2008, prawo to ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim Kon-
sultant nie jest pozbawiony jakiejkolwiek ochrony zapewnianej przez obowiązujące przepisy prawa kraju,  
w którym Konsultant ma miejsce stałego pobytu.

Jeżeli Konsultant nie jest konsumentem w rozumieniu rozporządzenia UE,  to wtedy tylko i wyłącznie 
sądy Limburgii w Holandii, są odpowiedzialne za rozstrzyganie wszelkich sporów wynikających z  
działalności konsultacyjnej i związanej z nią umowy, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych wytycznych w dowolnym czasie.

Cieszymy się z Państwa aktywnego udziału w  
Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia!
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