
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.*, dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Jaspik  -  Zakątek  Terapeutyczny  Agnieszka

Borkowska,

2. Kontakt  z  nami  uzyska  Pani/Pan  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  (e-mail

kontakt@jaspik.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi psychologicznej na

podstawie  zawartej  umowy (art.  6  ust.  1  lit.  B  Rodo)  oraz  Pani/Pana  wyraźnej  zgody

(podstawa z art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

4. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić innym odbiorcom: biurze świadczącemu usługi w

zakresie księgowości, terapeutom współpracującym z naszym gabinetem. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (szyfrowany

serwer google).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat od

zakończenia terapii /wydania opinii /,

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo

wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem,

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  gdy  uzna  Pani/Pan,  że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o

prowadzenie terapii psychologicznej.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.

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)
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