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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów 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 o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady 

stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Informujemy, że: 

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest 

Spektrum Pracownia Terapii Coachingu Szkoleń Magdalena Morchat z siedzibą przy ul. Ks. Grzegorza 

Augustynika 1A 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel.: 608 082 072, adres e-mail: 

magdalena.morchat@spektrum-terapia.pl, strona: www.spektrum-terapia.pl    

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu                          

o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania 

zadań Spektrum Pracownia Terapii Coachingu Szkoleń. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania                             

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji działań Spektrum. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zadań związanych z Państwa 

obsługą. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych stronom trzecim lub 

organizacjom międzynarodowym. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, od zakończenia diagnozy/udzielania 

pomocy psychologicznej.  

Informujemy również, że: 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                                   

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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