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Agnieszka Pietkiewicz Usługi Psychologiczne 

Gabinet Psychoterapii, ul. Kartuska 356a Gdańsk-Jasień 
Telefon 605-565-321 

http://gdanskipsycholog.pl 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Pietkiewicz prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą: Agnieszka Pietkiewicz Usługi Psychologiczne, adres siedziby Gdańsk, ul. Stolema 54/9 NIP 5471473805 

REGON 192800438. Dodatkowym  miejscem wykonywania działalności jest lokal przy. ul. Kartuskiej 356a. 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach. Dane 

będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, 

psychoterapia interwencja kryzysowa)  

 na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) dane: imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie na potrzeby pacjenta 

(wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej lub psychoterapii) adres zamieszkania, 

PESEL 

 i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust.2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, 

pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp. 

 i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust.2c). 

3. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) 

następującym podmiotom: 

 superwizorowi, na potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego  

 innemu specjaliście (psychiatrze, psychoterapeucie, psychologowi) w celu konsultacji  

 księgowej, w sytuacji konieczności wystawienia rachunku na potrzeby pacjenta 

 bankowi – w sytuacji dokonania opłaty w formie przelewu bankowego 

 portalowi społecznościowemu Facebook – w razie kontaktu poprzez fanpage 

www.facebook.com/agnieszkapietkiewiczpsychoterapia/ 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. 

6. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 6 lat od zakończenia wykonania umowy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one 

chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie informuję, że odmowa ich podania oraz nie 

wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest równoznaczne z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi. 
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Agnieszka Pietkiewicz Usługi Psychologiczne 

Gabinet Psychoterapii, ul. Kartuska 356a Gdańsk-Jasień 
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Zgoda 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agnieszkę Pietkiewicz prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
pod nazwą Agnieszka Pietkiewicz Usługi Psychologiczne, adres siedziby Gdańsk, ul. Stolema 54/9 NIP 5471473805 REGON 
192800438 moich danych w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych przez okres 6 lat po zakończeniu 
usługi. 

Zgodę powyższą wyrażam dobrowolnie. 

Jestem świadoma/y, że powyższą zgodę mogę odwołać w każdym czasie. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

imię i nazwisko, numer telefonu 

 

____________________________________________________________ 

Data, podpis  


