Alina Borowska

Grudziądz, 1.04.2020r.
Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016
L119) (RODO) informuję, iż:
1.Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prowadząca działalność nierejestrowaną
psycholog, mgr Alina Borowska, zam. w Grudziądzu 86-300, ul. Sobieskiego 13/23, tel. 697171764,
adres e-mail alina_borowska@o2.pl. Miejscem wykonywania działalności jest lokal nr 5 przy ulicy
Kulerskiego 11 w Grudziądzu. W szczególnych przypadkach usługi świadczone są w innym
wskazanym miejscu lub w formie on-line.
2. Przetwarzanie danych
Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty
osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 697171764. Dane obejmują imię i nazwisko
rodziców/opiekunów prawnych, adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka
oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i nazwy komunikatorów używanych
w terapii on-line. W przypadku płatności przelewem bankowym do pozyskiwanych danych zaliczyć
należy również numer konta bankowego osoby dokonującej transakcji.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez psychologa Alinę Borowską polegają
na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, terapii indywidualnej i grupowej, a także ewentualnego
stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku
z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź terapią, prowadzenia dokumentacji wewnętrznej,
prowadzenia ewidencji usług, wystawienia faktury lub rachunku.
3.Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń (zgodnie z kc), licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, złożenia przez
Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług psychologa Aliny Borowskiej

4.Przekazywanie danych
W celu wypełnienia obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym
kategoriom podmiotów: biuro rachunkowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania
decyzji.
W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące
pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby
(zachowana jest pełna anonimowość).
Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.
Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli
życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie zagrożone.
5. Prawa właściciela danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w tym danych
osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018r.r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 i Rozporządzeniem 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)
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Data i podpis klienta

