
TABLICA INFORMACYJNA RODO 

Szanowni Państwo, przedstawiamy informacje o zakresie zebranych i przetwarzanych danych osobowych

realizując tym samym obowiązek wynikający z nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które

weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną treścią. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO)

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Twoich  danych  osobowych  i  danych  osobowych  Twojego  Dziecka,  w  tym  także

danych wrażliwych,  (na przykład informacji  o  zdrowiu),  które podajesz  podczas wizyty w naszym
gabinecie  oraz  w  każdy  inny  sposób,  w  jakiejkolwiek  formie,  jest  Wioleta  Łakoma  prowadząca
działalność gospodarczą Usługi Edukacyjno –Terapeutyczne Wioleta Łakoma

Adres: Szczyty, ul. Szkolna 7, 98-355 Działoszyn

Nr telefonu.: 502 294 571

E-mail: o.lakoma@interia.pl
1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka,

w  szczególności  dane  wrażliwe,  chronione  były  z  najwyższą  starannością.  W  tym  celu,  zostały
wdrożone m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

2. W  Usługi Edukacyjno –Terapeutyczne Wioleta Łakoma przetwarzane są takie dane osobowe jak:
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o wieku dziecka, stanie
zdrowia,  o  odbytych  terapiach  itp.  Zostaniesz  o  nie  poproszona/y w trakcie  pierwszej  wizyty lub
podczas rejestracji telefonicznej.

3. W każdym  przypadku  podawania  nam  Twoich  danych  osobowych  i  danych  osobowych  Twojego
Dziecka, będziesz informowana/y o podstawie i celu gromadzenia takich danych. 

4. Twoje  dane  osobowe i  dane  osobowe Twojego Dziecka  podawane przed  lub  w trakcie  wykonania
usługi, w szczególności dane związane ze zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji
umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

5. Podanie danych osobowych,  o których mowa w pkt 4 jest  dobrowolne,  ale  niezbędne do zawarcia
umowy  i  realizacji  usługi  oferowanej  w  gabinecie Usługi  Edukacyjno  –Terapeutyczne  Wioleta
Łakoma. Jeżeli  z  jakiegoś powodu nie będziecie chcieli  Państwo podać niezbędnych do rejestracji
danych nie będziemy w stanie realizować dla Państwa naszych usług.

6. Twoje  dane  osobowe  i  dane  osobowe  Twojego  Dziecka  podawane  w  innym  celu  niezwiązanym
bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej
zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7. Podanie danych osobowych,  o których mowa w pkt 6 jest  dobrowolne, ale  niezbędne do realizacji
pozostałych  usług  oferowanych  przez  nasz  gabinet  a  wyraźnie  zawartych  w  treści  zgody,  którą
otrzymasz do podpisania. Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane
przez  okres  niezbędny  do  realizacji  usługi  oraz  po  jej  zakończeniu,  w  celu  realizacji  prawnie
uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
o dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i 
nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

1. Twoje dane i dane Twojego Dziecka nie będą udostępniane do państw trzecich.
2. Masz  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  danych  Twojego  Dziecka,  ich  poprawiania, ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  żądania  dostępu  do  danych,  a  także  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych i danych Twojego Dziecka jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli
dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu
na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.

 Twoje  dane  i  dane  Twojego  Dziecka  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również
w formie profilowania.
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Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wioleta Łakoma prowadząca
działalność gospodarczą Usługi Edukacyjno –Terapeutyczne Wioleta Łakoma 
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Szczyty,    
ul. Szkolna 7, 98-355 Działoszyn, nr telefonu.: 502 294 571, E-mail: o.lakoma@interia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : 
 diagnozy, badania i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży,
 komunikacji z Pacjentem, lub osobą która jest jego prawnym opiekunem
 przygotowania programu Treningu Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen JIAS
 wystawienia faktury 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie
przepisów  prawa  oraz  podmioty,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej,
informatycznej,  dostawy  oprogramowania  do  obsługi  gabinetu  oraz
podwykonawcy  dostawcy  oprogramowania  do  obsługi  gabinetu  (dostawcy
przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).

 podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie
przepisów prawa 

 Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start Katarzyna Rychetsky

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa, 

6. Posiada  Pani/Pan prawo do:  żądania  od  administratora  dostępu do swoich  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, 

7. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  ich  brak
uniemożliwi realizacje usługi

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 
*  Profilowanie  oznacza  dowolną  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych
osobowych,  które  polega  na  wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących  pracy  tej  osoby  fizycznej,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

mailto:o.lakoma@interia.pl

