Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w podmiocie:
Przestrzeń zmian Agnieszka Sławińska
Batalionu Zośki 12, 09-410 Płock
Szanowni Państwo. Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście Państwo Przestrzeń zmian decydując
się na korzystanie z naszych usług.
1.Skąd mamy Państwa dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Podczas pierwszej konsultacji w naszej placówce podaliście Państwo swoje dane osobowe we
wniosku i wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie. Podstawą przetwarzania danych osobowy jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy”.
2. Dlaczego podajemy tę informacje?
25 maja 2018 r. weszło w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych. Z tego powodu podajemy Państwu szereg dodatkowych informacji dotyczących
sposobu przetwarzania Państwa danych oraz Państwa praw z tym związanych.
3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i dlaczego je przetwarzamy?
Administratorem danych jest Agnieszka Sławińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
„Przestrzeń zmian Agnieszka Sławińska” z siedzibą w Płocku, tj., z siedzibą przy ulicy Batalionu
Zośki 12, 09-410 Płock, NIP: 774-303-20-24
4. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne dla prawidłowego świadczenia usług związanych
z przeprowadzaniem konsultacji, porad, diagnoz, terapii, ale także warsztatów i szkoleń. Pozyskane
dane przetwarzamy wyłącznie w związku z wybraną przez Państwa formą współpracy, w zakresie
niezbędnym do wykonania usługi.
5. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
• imię, nazwisko,
• numer telefonu komórkowego klienta;
• data/y urodzenia oraz imię/imiona dziecka/dzieci;
• data/y spotkań oraz informacje ujawnione przez klienta potrzebne do przeprowadzenia
spotkania;
• dane szczególnych kategorii z zakresu danych dotyczących stanu zdrowia dziecka;
7. Jak zabezpieczamy dane osobowe?
Dokumentacja obejmująca dane osobowe jest przechowywana w szafie pancernej, do której dostęp
mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. Wszyscy upoważnieni specjaliści
zobowiązani są do zachowania zasad poufności, zostali także przeszkoleni z zakresu prawnych,
technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych. Dostęp do siedziby jest
poddany adekwatnym zabezpieczeniom chroniącym nieuprawniony dostęp. Dane przechowywane w
systemie informatycznym są chronione z zachowaniem należytej staranności, tj. z wykorzystaniem
legalnego i aktualnego oprogramowania, dostęp chroniony jest weryfikacją dwuetapową, zaś nad
prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
czuwa specjalista z zakresu IT. Placówka niezwłocznie wdraża wszelkie zalecenia i obowiązki
wynikające z powszechnych przepisów prawa.
8. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przetwarzać pozyskane dane osobowe:
a) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a
następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres
niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami;
b) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie
trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
c) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu,
wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
d) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z
innego tytułu;
- w żadnym przypadku nie dłużej niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Kto będzie przetwarzał Państwa dane?
Dostęp do Państwa danych dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione, tj. specjaliści współpracujący z
Administratorem. Wszyscy specjaliści zobowiązani są do zachowania zasad poufności. Zgodnie
z zasadami etyki zawodowej, podczas superwizji w zespole specjaliści nie ujawniają danych, które
umożliwiają identyfikację klienta. Jeśli dany klient jest “przekazywany” do kolejnego specjalisty, jego
karta jest pokazywana dopiero po uzyskaniu przez klienta zgody – wyrażonej ustnie. Ponadto Państwa
dane mogą być powierzone do przetwarzania innym podmiotom lub udostępniane innym podmiotom
tylko wówczas, gdy będzie to konieczne dla wykonania umowy (np. rozliczenia księgowe) lub gdy
będzie to wynikało z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania) lub
gdy wyrazicie Państwo na to zgodę (np. udostępnienie innej placówce kontynuującej terapię). Dane
osobowe mogą być także współadministrowanie z innym równorzędnym Administratorem, z którym
wspólnie będziemy decydować o celu przetwarzania danych, np. w przypadku realizacji wspólnych
interdyscyplinarnych projektów.
10. Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Przestrzeń zmian wymaga podania przez Państwa tylko tych danych, które są niezbędne dla
prawidłowej realizacji złożonych przez Państwa wniosków. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla wykonania oferowanych usług.
11. Jakie macie Państwo prawa wobec Poradni w zakresie przetwarzania danych?
Przestrzeń zmian gwarantuje Państwu spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO
oraz ustawy o ochronie danych osobowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich bądź ich usunięcia, chyba że
żądanie usunięcia pozostawałoby w sprzeczności z obowiązkiem prawnym Administratora lub
uprawnieniem wynikającym z ustawy, rozporządzenia, bądź decyzji władz państwowych. Macie
Państwo prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania zgód na przetwarzanie danych np.
w celach marketingowych. Macie Państwo prawo wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych.
Uprawnienia te możecie Państwo wykorzystać, gdy:
- Zauważycie, ze Państwa dane nieprawidłowe lub niekompletne lub przetwarzane są w sposób
niezgodny z prawem;

- Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Jak należy wnosić zastrzeżenia do przetwarzania danych osobowych?
Wszelki kontakt oraz zastrzeżenia co do przetwarzania danych osobowych może być realizowany
korespondencyjnie na adres siedziby Administratora lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres:
kontakt@przestrzen-zmian.pl.
13. Informacja o profilowaniu.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
14. Informacja o udostępnianiu danych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

