
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych  

 

Karolina Czechowicz – psycholog, psychoterapeuta 

Zgodnie ze zmianą prawa dotyczącego ochrony danych osobowych proszę o zapoznanie się z 

klauzulą informacyjną. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE z 

4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż: 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Karolina Czechowicz, prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Ego Karolina Czechowicz z siedzibą w 

Nowej Rudzie 57-402, os.xxx lecia 6/2/3, inne miejsce wykonywania działalności gospodarczej 57-

300 Kłodzko, ul. Czeska 21, NIP 8851540290, REGON 021028114. W sprawach związanych z 

Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: karolina.czechowicz@gmail.com . 

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych 

(konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca, porada 

psychologiczna).  

Na poczet świadczonej usługi zbierane są takie dane jak: 

− dane zwykłe (artykuł 6 RODO ust.1b) tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie na 

potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy 

psychologicznej) adres zamieszkania 

− dane wrażliwe (artykuł 9 RODO ust. 2a) tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu 

farmakologicznym, psychoterapeutycznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, historii życia itp. 

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie 

umów powierzenia) następującym podmiotom: 

 

− hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego 

− księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku 

− bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych 

− superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego, na 

poczet superwizji nie są ujawniane dane zwykłe, czyli imię i nazwisko, numer telefonu. 

− organom państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 

prowadzonych prze nie postępowań. 

 

Jeśli na poczet superwizji konieczne będzie nagrywanie spotkania w wersji audio, będzie Pan/ Pani 

proszona o udzielenie oddzielnej zgodny na to. Sesje nagrywane są na telefonie komórkowym, 

zabezpieczonym na odcisk palca i kod pin.  

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej  5 lat od zakończenia wykonania umowy lub do 

momentu wycofania przez Pana/ Panią takiej zgody. 

Posiada Pani/Pan 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 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  



Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.  

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania 

decyzji. 


