Praktyka Terapeutyczna: Gabinet Logopedyczny mgr Anita Grelewicz
e-mail:terapia.edukacja@gmail.com
tel.790440496
696440496
Szanowni Państwo, przeczytajcie o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszym Gabinecie.
Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z realizacją zajęć
online z Terapeutą jest Anita Grelewicz prowadząca działalność pod nazwą PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA:
GABINET LOGOPEDYCZNY mgr Anita Grelewicz z siedzibą przy ul. Tulipanowej 32, 20-827 Lublin, NIP 712 322 48
58, (dalej jako Administrator), w nagłówku podajemy dane do kontaktu z Administratorem.
1. Dane osobowe uczestników zajęć online (w przypadku dzieci również ich rodziców lub opiekuna prawnego)
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia z należytą starannością zamawianych usług.
2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć:
a) realizacja umowy (w tym np.: realizacja zajęć online, komunikacja wizualna z uczestnikiem w trakcie tych
zajęć, komunikacja w sprawie informacji o ich terminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) udzielona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ponieważ realizacja niektórych zajęć wiąże się z przetwarzaniem
danych szczególnej kategorii, w szczególności o stanie zdrowia;
c) wypełniania obowiązku prawnego np.: generowania stosownej dokumentacji w tym dokumentów
księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona
przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) publikacja opinii o współpracy z Administratorem lub wykorzystywanie wizerunku na firmowej stronie
internetowej (bądź oficjalnym profilu w mediach społecznościowych) Administratora oraz otrzymywania
informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie udzielonej zgody na każdy z wymienionych celów
– zgodę można wycofać w każdym czasie (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i następnie przechowywane w niezbędnym
zakresie do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków tj. maksymalnie do 6 lat.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi
Administrator zawarł stosowne umowy np.: w zakresie obsługi księgowej, informatycznej.
5. W zależności od podstawy, na której bazujemy przetwarzając dane, mają Państwo prawo i uprawnienie do:
a)
b)
c)
d)

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 RODO);
żądania do usunięcia danych osobowych (art. 18 RODO).

6. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
a) wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich
danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z
przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
b) wycofać udzieloną zgodę, w przypadku gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody;
c) wnieść skargę do Prezesa UODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
7. W sprawie realizacji swoich praw i uprawnień prosimy o kontakt na wyżej podane dane teleadresowe.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
9. Nie pozyskujemy danych z zamiarem przekazania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwane wyżej w treści jako RODO).
DAJEMY SŁOWO!
ROZWINIESZ ZNAMI UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE,
POZNAWCZE I SPOŁECZNE.

