Informacja od Centrum Psychoterapii i Szkoleo CONSILIA o przetwarzaniu danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Paostwa dane osobowe. Troska o poufnośd powierzonych przez Paostwa danych
jest dla nas kluczowa. Stosujemy wymogi prawa, w tym RODO, a także dbamy w sposób praktyczny, aby Paostwa dane
osobowe były w pełni bezpieczne. Zakres i szczegóły przetwarzania Paostwa danych osobowych przedstawiamy poniżej. W
razie jakichkolwiek pytao, czy uwag prosimy o kontakt.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Paostwa danych osobowych jest:
SENDO Jacek Pasternak al. Wiśniowa 85a/26, 53-126 Wrocław nip: 8842127314
Prowadzący gabinety terapeutyczne i szkoleniowe w następującej siedzibie (adres):
Centrum Psychoterapii i Szkoleo CONSILIA
Tel: 690 0002 218
Mail: rejestracja@psychoterapia.plus
Strona www: www.psychoterapia.plus
2.. Cele przetwarzania
Poniżej przedstawiamy cel przetwarzania danych osobowych:
□ w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie terapii lub szkoleo, na podstawie Paostwa
zainteresowania terapią lub szkoleniem i naszymi usługami w tym zakresie;
□ w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako terapeuci, współpracujemy:
a/ z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako naszym superwizorem,
b/ innymi psychoterapeutami (interwizja) aby poszerzyd umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnid Paostwa
bezpieczeostwo przy toczącej się terapii;
□ w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
□ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem;
□ w celu badania satysfakcji klientów/pacjentów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem;
□ w celu oferowania Paostwu innych usług z naszej strony, w tym dobierania ich pod kątem Paostwa potrzeb, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem;
3. Kategorie Paostwa danych, których nie przetwarzam.
Oświadczamy, że nie będziemy przetwarzad Paostwa danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od
Paostwa.

4. Odbiorcy danych
Informujemy, że istnieje możliwośd, iż będziemy udostępniad Paostwa dane osobowe, które przetwarzamy, do
następujących kategorii podmiotów:
Dane zwykłe:
□ firmy informatycznej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Paostwa danych;
□ podmiotom, których oferta uzupełnia naszą ofertę usług;
Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Paostwa zgoda, będą udostępniane wyłącznie w
realizacji procesu superwizji, na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy nami a superwizorami, w którym to
procesie superwizji jako terapeuci, współpracujemy z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako

naszym superwizorem, lub innymi psychoterapeutami, jako superwizorami, aby poszerzyd umiejętności zawodowe i, co
istotne, aby zapewnid Paostwa bezpieczeostwo przy toczącej się terapii.

5. Przekazywanie danych do paostw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Paostwa danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych
Informujemy, że Paostwa dane będą przechowywane przez okres podany poniżej, przy czym zaznaczone zostały wyłącznie
te kwadraty, które odnoszą się do Paostwa konkretnie danych:
□ Paostwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy, jednak nie
dłużej niż do kooca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowaliście
w sprawie jej zawarcia.
□ Paostwa dane pozyskane w celu marketingowym przechowujemy, aż zgłoszą Paostwo sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu, lub cofną Paostwo zgodę, lub samodzielnie ustalimy, że się zdezaktualizowały.
□ Paostwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do
czasu, aż zgłoszą Paostwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Paostwo zgodę, jeśli przetwarzanie
następowało na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
□ Paostwa dane wrażliwe, które nam udostępniacie, przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy
(kontraktu) do czasu, aż zgłosicie Paostwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Paostwo zgodę, jeśli
przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Poza tym dane osobowe mogą byd przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeo) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy psychoterapeuty przez okres przedawnienia
roszczeo.
7. Paostwa prawa
Informujemy, że przysługuje Paostwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
3) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Paostwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzad Paostwa dane, możesz
zażądad, aby zostały usunięte.
4) ograniczenia przetwarzania danych. Mogą Paostwo żądad, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Paostwa danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Paostwem działao, jeżeli Paostwa
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Paostwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Paostwo, abyśmy
je usunęli, bo są Paostwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo; lub na czas wniesionego przez Paostwa
sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a) Sprzeciw „marketingowy”. Mają Paostwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Paostwa danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Paostwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu.
b) Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Paostwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Paostwa
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy
przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania
powierzonej nam władzy publicznej. Muszą wtedy wskazad Paostwo szczególną sytuację, która Paostwa zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzad Paostwa dane w tych

celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Paostwa danych są nadrzędne wobec Paostwa praw lub
też, że Paostwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo.
6) prawo do przenoszenia danych;
Mają Paostwo prawo otrzymad od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Paostwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie
umowy lub Paostwa zgody. Mogą też zlecid nam Paostwo przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Jeżeli uważają Paostwo, że przetwarzamy Paostwa dane niezgodnie z prawem, możesz złożyd w tej sprawie skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
W każdej chwili mają Paostwo prawo cofnąd zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Paostwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływad na zgodnośd z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Paostwa zgody przed jej wycofaniem. Wskazówki jak wykonywad swoje prawa otrzymacie
Paostwo po kontakcie z nami, dane kontaktowe są dostępne między innymi na naszej stronie internetowej, jak również
powyżej w tym dokumencie. Prosimy pamiętad, przed realizacją Paostwa uprawnieo będziemy musieli upewnid, że
Paostwo to Paostwo, czyli odpowiednio Paostwa zidentyfikowad.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, że podanie przez Paostwa danych jest dobrowolne.
Zaznaczamy, że jeżeli nie podacie Paostwo danych podstawowych, identyfikujących Paostwa przy transakcji w sposób
wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku
możemy odmówid zawarcia umowy.
9. Informacja o źródle danych
Informujemy, że Paostwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Paostwa.
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