
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych -
Rozporządzenie 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 (określane, jako "RODO").

W związku z powyższym informuję, że jako psycholog prowadząca działalność gospodarczą Centrum Rozwoju
Małego i Dużego Człowieka "Humanae" Ewa Potoczak-Łoś, ul. Strażacka 28, 62-001 Golęczewo, NIP:
6110106725, REGON: 302503865 jestem administratorem Państwa danych osobowych, aktualizuję zasady ich
przechowywania i przetwarzania tak, aby spełniały wymagania prawa.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją na temat celu i zasad przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Potoczak-Łoś, psycholog prowadząca
działalność gospodarczą Centrum Rozwoju Małego i Dużego Człowieka "Humanae" Ewa Potoczak-
Łoś, ul. Strażacka 28, 62-001 Golęczewo, NIP: 6110106725, REGON: 302503865.

2. Kontakt do administratora danych osobowych: biuro@centrum-humanae.pl, tel. 603124426.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że obowiązek przekazania tych

danych będzie wynikał z przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacjimiędzynarodowej.
5. Będę przechowywać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dzięki wyrażonej poniżej przez Panią/Pana

zgodzie.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą w celu udzielenia pomocy psychologicznej

(konsultacji, diagnozy lub terapii).
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu realizacji usługi lub

do odwołania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania sprawi, że udział Pani/Pana w

uzyskaniu pomocy psychologicznej nie będzie możliwy.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na prawo
do przetwarzania, z którego korzystałam przed wycofaniem zgody.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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