
Informacja od Psychoterapeuty o przetwarzaniu danych osobowych 

Dokument przygotowany na podstawie dokumentów RODO opracowanych dla psychoterapeutów przez 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt i udostępnionych na stronie PTPG. 

 

Jako psychoterapeuta, niżej podpisana, uprzejmie informuję, że przetwarzam Państwa dane 

osobowe. Troska o poufność powierzonych przez klienta danych jest dla mnie kluczowa. Stosuję 

wymogi prawa, w tym RODO, a także dbam w sposób praktyczny, aby dane osobowe klientów 

były w pełni bezpieczne. Zakres i szczegóły przetwarzania danych osobowych zestawione są 

poniżej.  

1. Administartor danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Psychoterapeuta: 

Agnieszka Zaborowska 

Zatrudniona w HAND-MED, ul. 1905 Roku 20/325, 26-600 Radom 

Tel. 509 362 070 

e-mail: zaborowska.a@wp.pl 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych 

3. Cele przetwarzania 

 w celu prowadzenia psychoterapii; 

 w celu realizacji procesu supewizji – Opieka superwizora Gestalt zapewnia poprawność 

relacji terapeutycznej i bezpieczeństwo klienta (bez podawania danych osobowych 

klientów),  

 w celach archiwalnych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania 

faktów; 

 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; 

 

4. Kategorie danych, których nie przetwarzam 

Oświadczam, że nie będę przetwarzać danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od 

klienta. Nie będzie utrwalany wizerunek, ani głos klienta. 

5. Odbiorcy danych 

Dane wrażliwe, będą udostępniane wyłącznie w procesie superwizji, na podstawie odrębnie 

zawartej umowy pomiędzy mną a superwizorem. W procesie superwizji współpracuję z bardziej 

doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem. Celem superwizji jest 

poszerzanie umiejętności zawodowych i zapewnienie bezpieczeństwa w toczącej się 

psychoterapii. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
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Nie przekazuję danych klientów poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza 

obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Okres przechowywania danych 

Dane podstawowe i dane wrażliwe, przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu 

kontraktu do czasu, aż klient zgłosi sprzeciw względem ich przechowywania. W tym celu klient 

cofa zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalę, że 

zostały zdezaktualizowane. 

8. Prawa klienta 

Klientowi przysługuje prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania swoich danych; 

 usunięcia danych, jeżeli klient uzna, że nie ma podstaw do przetwarzania jego danych; 

 ograniczenia przetwarzania danych. Klient może zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie 

jego danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z 

klientem działań; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 przenoszenia danych. Klient ma prawo otrzymać w strukturalizowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące 

klienta. Klient może również zlecić terapeucie przesłanie jego danych bezpośrednio do 

innego podmiotu; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli klient uważa, że jego dane są 

przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient, w każdej chwili ma prawo 

cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzam na podstawie zgody klienta. 

 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Informuję, że podanie danych przez klienta jest dobrowolne. Jeżeli jednak klient nie poda 

danych podstawowych, identyfikujących go w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, to w takim przypadku terapeuta może odmówić zawarcia kontraktu. 

10. Informacja o źródle danych 

Informuję, że dane klienta otrzymuje bezpośrednio od niego samego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


