KLAUZULUA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PSYCHOTERAPII
W FUNDACJI ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
1. Podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku odbywa się na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze sprostowaniem Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr
127, s. 2; dalej jako: RODO).

2. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU, ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
naszlaku.org, fundacja@naszlaku.org, tel. 607 88 22 32, NIP 6762453269, KRS 0000410824
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail fundacja@naszlaku.org

3. Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO); Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Fundacja nie będzie mogła
świadczyć usług psychoterapeutycznych.
b) realizacji procesu superwizji, w którym terapeuci Fundacji uczestniczą, aby poszerzyć swoje
umiejętności zawodowe i zapewnić Państwu bezpieczeństwo w toczącej sie psychoterapii (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO); Podanie danych jest dobrowolne, jednak
bez ich podania Fundacja nie będzie mogła świadczyć usług psychoterapeutycznych.
c) prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, diagnozy i leczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. h RODO); Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Fundacja nie będzie
mogła świadczyć usług psychoterapeutycznych.
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym
interesem (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO);
e) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych - wystawienie
rachunków/ faktur za udzielone świadczenie (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO w zw. z art. 74
ust. 2 ustawy o rachunkowości). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
f) marketingowych, po uzyskaniu wyraźnej zgody - w celu wysyłania ofert świadczonych usług,
propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie
danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać w dowolnym czasie cofnięta.

4. Zakres zbieranych danych
Przy zgłoszeniu zapisujemy następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, skład rodziny, informacje
o dotychczasowym kontakcie z psychoterapią, zgłaszany problem, wykształcenie, zawód, dane
kontaktowe, dane o stanie zdrowia.
W trakcie trwania terapii zapisujemy: daty spotkań, ogólne informacje o treści spotkań.
W przypadku wystawienia rachunku / faktury za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj
usługi) zostaną przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku/faktury.
W przypadku superwizji informacje dotyczące pacjenta przekazywane będą w sposób
uniemożliwiający identyfikacje konkretnej osoby.
W sytuacji przekazywania informacji o usługach - cel marketingowy - dane przetwarzane to: adres
mailowy.
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5. Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych mają: terapeuci i pracownicy biura Fundacji, kierownik Fundacji oraz
stażysta, jeśli bierze udział w Państwa terapii.
Księgowość Fundacji (Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o., 31-068 Kraków,
Stradomska 11/2, NIP:676-240-11-72) ma dostęp do danych osobowych uwidocznionych na fakturach.
Każda z wymienionych osób podpisuje z Fundacją umowę dotyczącą poufności.
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie udostępniamy ich osobom trzecim. Dane nie płyną za granicę. Dane nie płyną poza obszar UE.

7. Zabezpieczenie danych osobowych
Dokładamy starań, żeby Państwa dane osobowe były należycie zabezpieczone przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej. Dane przetwarzane
komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.

8. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu mailowego będą przechowywane do czasu
zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania lub przez okres 5 lat po zakończeniu
terapii. Po tym okresie dane będą usuwane.
Państwa pozostałe dane (imię, nazwisko, adres, dane wrażliwe, dane uzyskane w związku z realizacją
umowy o świadczenie usług psychoterapeutycznych) będą przetwarzane do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń.
9. Prawa użytkownika
Macie Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawy) swoich danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami.
imię i
nazwisko
czytelny
podpis

imię i
nazwisko
................................................. czytelny
podpis
Kraków, dn..............................

..........................................................
Kraków, dn.......................................
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