Klauzula informacyjna dot. przetwarzania
danych osobowych
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Gabinet Pomocy Psychologicznej
Przemiany Marzena Damięcka, mający siedzibę Damięty 5, 07440 Goworowo

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
email mdamiecka.przemianay@gmail.com , dzwoniąc na numer
tel. 663733123, pisemnie na adres korespondencyjny
Administratora

JAKIE DANE BĘDĄ
PRZECHOWYWANE I
PRZETWARZANE

Imię i nazwisko, adres, telefon, pesel, ,dane o stanie zdrowia

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy i
związanych z tym obowiązków prawnych. Podstawą prawną
CELE PRZETWARZANIA I
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
PODSTAWA PRAWNA
Art 9.ust?
ODBIORCY DANYCH

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z
którymi współpracujemy w celu prawidłowej realizacji umowy, a
także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów
(przykład: Sądowi, Policji).
Pani / Pana dane będą przechowywane i przetwarzane tyle ile jest
to konieczne nie dłużej niż na okres wynikający z przepisu prawa
i dochodzenia roszczeń.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po
upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jednak nie wpływa to na prawidłowość przetwarzania danych w
czasie kiedy była udzielana zgoda na ich przetwarzanie

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH
INFORMACJA O
WYSYŁANIU DANYCH
POZA GRANICE UE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie
podanie uniemożliwi wykonanie umowy

Nie wysyłamy Państwa danych poza granice Unii

Europejskiej

W ZWIĄZKU Z
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
PRZETWARZANIEM PANI/ uzyskania kopii tych danych;
PANA DANYCH
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych
OSOBOWYCH
osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
PRZYSŁUGUJĄ
niekompletne;
PANI/PANU NASTĘPUJĄCE c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo
UPRAWNIENIA:
do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku
gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą jest dzieckiem.

