
Szanowni Państwo, 

 

Od 25 maja, 2018r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Dbałość o 

bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla mnie priorytetem – dlatego zachęcam 

do zapoznania się z moją Polityką prywatności. Przedstawiam  w niej, w jaki sposób 

przetwarzam Państwa dane osobowe i jakie mają Państwo związane z tym prawa. Znajduje 

się tam również adres email do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych. 

Polityka prywatności 
Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z 
klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 
Psycholog może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy jeżeli 
poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób lub został do 
tego zmuszony odrębnymi przepisami. 

1. Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Patelak prowadząca działalność: 
Gabinet Psychologiczno – Terapeutyczny Elżbieta Patelak, ul.Niecała 2b/IIp, 65-245 
Zielona Góra. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych: 
kontakt.psycholog@wp.pl. 

2. Podczas terapii zbierane mogą być następujące dane:  
a. Podstawowe: Imię, nazwisko, nr telefonu 
b. Dodatkowe przetwarzane w związku z prowadzoną terapią:  

1. dane kontaktowe: adres email, adres zamieszkania 
2. dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP, Pesel) 
3. powiązania rodzinne 
4. dane wrażliwe, w tym te dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, 

poglądów politycznych, religijnych, światopoglądowych, zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej. 

3. Wszystkie dane pozyskane w trakcie spotkań z psychologiem przetwarzane są 
wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością psychologiczną. 
Udostępnienie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu ma 
charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do rozpoczęcia terapii. Dane nie są 
wykorzystywane do profilowania oraz nie są udostępniane innym podmiotom  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  
a. art. 6 ust 1 pkt a RODO, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na 

przetwarzanie danych w jednym lub kilku określonych celach, 
b. art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli w celu realizacji bezpośrednich czynności 

zawodowych lub podjęcia działań niezbędnych przed rozpoczęciem tych 
czynności, które dotyczą lub będą Państwa dotyczyć, 

c. art. 6 ust 1 pkt c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze danych, 

d. art. 6 ust 1 pkt d RODO, czyli wtedy gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, przy 
jednoczesnym spełnieniu obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane:  

http://psycholog.gdansk.pl/index.php/polityka-prywatnosci


a. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a 
Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody lub do momentu 
odwołania zgody, 

b. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c 
Rozporządzenia: przez okres wymagany przepisami podatkowymi, przepisami 
prawa cywilnego lub karnego, 

c. w pozostałych przypadkach – nie dłużej niż 6 m-cy od daty ostatniego 
spotkania. 

6. Posiadacie Państwo 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. 

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza aktualne przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych 

Dlaczego potrzebujemy Twojej zgody? 

Zgoda jest nam potrzebna, aby zgodnie z prawem umówić Twoją wizytę i przekazać Twoje 
dane osobowe wybranemu przez Ciebie Profesjonaliście. Informujemy Cię, że zgoda może 
zostać w każdej wycofana, jednak nie wpływa to na ważność przetwarzania przez nas 
Twoich danych osobowych podjętych w momencie, kiedy zgoda była ważna.  

Czy informacje o mojej wizycie trafią do Profesjonalisty? 

Tak. Udostępnimy wybranemu przez Ciebie Profesjonaliście informacje o Tobie i 
zarezerwowanej wizycie. Dzięki temu Profesjonalista będzie mógł przygotować się na Twoją 
wizytę.  

Jakie mam prawa w związku z wyrażeniem zgody? 

Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz również 
prawo zaktualizować swoje dane. 

 


