Polityka prywatności Serwisu psychoterapiaursynow.pl
Polityka prywatności serwisu dostępnego pod adresem
http://psychoterapiaursynow.pl obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego chcemy, abyś w czasie korzystania z
naszych usług czuł/a się komfortowo i bezpiecznie.
Prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas
danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator danych osobowych ("Administrator")
Współadministratorami danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu
są:



Pracownia Psychoterapii Hanna Lisowska, ul. Koński Jar 3 m 26, 02-785
Warszawa,
Kontekst - Gabinet Psychoterapii Karolina Pniewska, ul. Koński Jar 3 m 26, 02785 Warszawa,



Pracownia Psychologiczna Edward Buzun, ul. Szymanowskiego 3a m 15, 03-477
Warszawa



TP Sylwia Wieczorek, ul. Koński Jar 3 m 26, 02-785 Warszawa

Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz zapisać się na psychoterapię za pomocą formularza umieszczonego w
Serwisie, zostaniesz poproszona/y o podanie nam swoich danych osobowych w ilości
minimalnej, niezbędnej do nawiązania kontaktu. Zbieramy tylko następujące dane
osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres IP (poprzez pliki cookies).

Cel przetwarzania
Dane przetwarzane są w celu zapisania Cię na wizytę do wybranej psychoterapeutki /
ty oraz dalszego utrzymania kontaktu miedzy psychoterapeutką / tą a pacjentką / em
podczas trwania procesu psychoterapeutycznego.

Podstawa przetwarzania



Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).



Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu
archiwalno-rozliczeniowym (w przypadku wystawienia faktury za usługę
psychoterapeutyczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych
Jest dobrowolne, ale w przypadku chęci zapisania się na wizytę - niezbędne.
Możliwość cofnięcia zgody
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

Profilowanie
Nie dokonujemy automatycznego dopasowania treści Serwisu do Twoich potrzeb,
czyli nie tworzymy profili na podstawie Twoich danych osobowych. Wyjątek
stanowią dane zbierane przez pliki cookies (więcej informacji poniżej).

Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku
temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:



cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą



upłynie termin przechowywania Twoich danych w celach archiwalnorozliczeniowych

Bezpieczeństwo danych

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych
Przysługuje Ci prawo:



dostępu do swoich danych osobowych



sprostowania danych



usunięcia danych



ograniczenia przetwarzania



cofnięcia zgody na przetwarzanie



prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw:
kontakt@psychoterapiaursynow.pl

Pliki Cookies
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies
(ciasteczek). Pliki te:



są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)



umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu



nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:



usunąć pliki cookies



blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:



zapamiętywania informacji o Twojej sesji internetowej



statystycznym



udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki,
oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane
Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:



hostingodawca



biuro księgowe



podmioty takie jak: Google Analytics, Google Adwords.

Kontakt z Administratorem
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów związanych z przetwarzaniem przez
nas danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail:
kontakt@psychoterapiaursynow.pl

