Centrum Psychoterapii Łobzów

Kraków, dn. 1.06.2020 r.

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych
osób korzystających z usług psychoterapeutycznych
Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz transparentności w procesach ich
przetwarzania, przekazujemy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych,
a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Dane osobowe
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie indentyfikatorów takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.
Administrator danych
Administratorem Państwa danych jest Centrum Psychoterapii Łobzów, Dorota Otwinowska pod
adresem: ul. Poznańska, 30-012 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: 815-147-38-12, REGON 368808004.
Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z:
- należytym wykonaniem ustnej bądź pisemnej umowy łączącej strony, a dotyczącej wykonania
usługi psychoterapeutycznej bądź szkoleniowej – w szczególności przesyłaniem informacji
dotyczącej terminów spotkań konsultacyjnych, sesji terapeutycznych oraz wizyt kontrolnych lub
innych niezbędnych informacji organizacyjnych, w ramach usług świadczonych danemu klientowi,
- wystawianiem zaświadczeń uczestnictwa,
- księgowością (dotyczy zbiorów danych z przelewów i faktur).
Podstawa prawna
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą
(lub opiekuna prawnego, gdy osoba ma poniżej 16 lat) oraz obowiązek prawny (w szczególności
wynikający z obowiązku wystawiania faktur oraz z przepisów o archiwizacji).
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Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe ze zbioru przelewów i faktur powierzane są podmiotowi realizującemu usługi
księgowe, prawne. Podmiot ten jest związany z Administratorem odrębną umową dotyczącą
zachowania poufności danych, zgodnie z RODO.
Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania Państwa danych organizacjom ani
osobom trzecim, oprócz podmiotów wymienionych w niniejszym dokumencie. W szczególności
nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Prawa Klienta/Pacjenta
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie
przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Centrum (centrum@psychoterapia-lobzow.pl) spod
adresu, którego zgoda dotyczy, bądź też korespondencyjnie, pocztą tradycyjną.
Klient/Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania.
Niezależnie od powyższych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. W przypadku podejrzenia niezgodności procesu przetwarzania z obowiązującymi przepisami, osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezes UODO).
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Informacje dodatkowe
Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi:
centrum@psychoterapia-lobzow.pl
Państwa dane nie podlegają profilowaniu i nie są używane w celach marketingowych
Dane kontaktowe podane przez pacjenta, jak również wszelkie informacje pozyskane w
procesie psychoterapii nie są przez Administratora celowo archiwizowane (automatyzowane
ani przetwarzane) w systemach informatycznych.
Informacje przekazane w procesie psychoterapii (w tym sam fakt korzystania z
psychoterapii) są objęte tajemnicą zawodową zgodnie z obowiązującym prawem
dotyczącym ochrony zdrowia.
Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zabezpieczeń poufności danych zawarte są
w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Centrum Psychoterapii Łobzów (do wglądu
w siedzibie Centrum).
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