
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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  „RODO”),
informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Psychoterapia Monika Piątkiewicz z
siedzibą  we  Wrocławiu  (50-524),  ul.  Wesoła  42/2,  NIP:  9950121059,  REGON:
382498857.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) zawarcia i realizacji usługi;
b) rejestracji i rezerwacji terminu usługi.

3. Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora  należy  kierować  na  adres  mailowy:  kontakt@gniazdowrocław.pl lub
drogą korespondencyjną na adres Administratora. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach,  o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 Upoważnieni współpracownicy Administratora wskazani do realizacji usługi;
 Dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:
 Imię i nazwisko;
 Numer telefonu;
 Adres e-mail.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2.

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
 Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  odbiorcy  w  państwie  trzecim  lub
organizacji międzynarodowej.

9. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu
następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. W przypadku powzięcia  informacji  o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana
danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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11. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  do
realizacji usługi. 

12. Pani/Pana  dane  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  lecz  nie  będą
profilowane. 


