
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO I COOKIES 
 

Jako Psychoterapeutka, uprzejmie informuję, że przetwarzam Twoje dane osobowe.  
Bezpieczeństwo powierzonych przez Ciebie danych jest dla mnie kluczowe.  
Stosuję wymogi prawa, w tym RODO, a także dbam w sposób praktyczny,  

aby Twoje dane osobowe były w pełni bezpieczne. 
Twoje dane osobowe nie zostaną nigdy sprzedane lub użyczone za darmo  

innym osobom, firmom lub instytucjom. 
 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Maria Krawczyk Gabinet Otwarty Psychoterapia  
Tel.:  +48 600 274 366 
Mail: kontakt@GabinetOtwarty.com 
Strona www: GabinetOtwarty.com 
 
2. Cele przetwarzania 
Twoje dane osobowe są przetwarzane: 
a. w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, 
b. w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek potrzeby wykazania faktów. 
 
3. Odbiorcy danych 
Istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer PESEL / NIP), które 
przetwarzam, firmie księgowej, z której usług korzystam.  
 
4. Dane wrażliwe 
Klientka/klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane dotyczące zdrowia i 
seksualności).  
Dane te mogą być ujawnione wyłącznie podczas anonimowego (z podaniem jedynie Twojego imienia i 
orientacyjnego wieku) procesu, w którym, jako psychoterapeuta, współpracuję z bardziej doświadczonym 
psychoterapeutą praktykiem (superwizja) lub innymi psychoterapeutami (interwizja), aby zapewnić Twoje 
bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii. 
 
5. Okres przechowywania danych 
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i wykonywania umowy przechowuję do końca okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń z umowy. 
Twoje podstawowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail) przechowuję do czasu, aż 
zgłosisz sprzeciw względem ich przechowywania lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały. 
 
6. Informacja o dobrowolności podania danych i ich źródle  
Klientka/klient potwierdza, że jej/jego dane uzyskuję bezpośrednio od klientki/klienta, a ich podanie jest 
dobrowolne. Informuję, że Twój wizerunek oraz głos nie będą utrwalane w jakikolwiek sposób. 
 
7. Twoje prawa 
Informuję, że przysługuje Ci prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych. 
 
8. Cookies 
Serwisu używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby 
odwiedzającej stronę GabinetOtwarty.com. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój 
„okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za 
pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych 
potrzeb użytkownika. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk. 
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać 
się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp 
plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronie 
GabinetOtwarty.com będzie możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z 
pewnych funkcji. 


