
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

(DLA RODZICÓW)  

 

Informuję, że administratorem danych osobowych Twojego Dziecka i Twoich (jako jego opiekuna i 
przedstawiciela prawnego) jest: Monika Witaszak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 
CENTRUM TERAPII I WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA "ŚWIATEŁKO" MONIKA WITASZAK (dalej 
„my”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem ul. Czarnkowska 84, 64-600 Oborniki lub emailem 
terapiaswiatelko@gmail.com. 

Dane osobowe Twojego Dziecka i Twoje są przetwarzane przez nas w celu prowadzonej przez nas 
diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju Twojego Dziecka.  

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych Twojego Dziecka i Twoich są następujące 
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO):  

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy nami lub 
podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy); 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie 
uzasadnionych interesów – prowadzenie działalności w zakresie diagnozy, terapii i wspomagania 
rozwoju dzieci, podejmowanie działań marketingowych związanych z tą działalnością, dochodzenie 
ewentualnych roszczeń); 

c) art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony życiowych 
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, a osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub 
prawnie niezdolna do wyrażenia zgody); 

d) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – 
w odniesieniu do tych danych, co do których brak innej podstawy przetwarzania); 

Będziemy przechowywać  dane osobowe Twojego Dziecka i Twoje przez czas niezbędny do zrealizowania 
wyżej wskazanych celów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od daty zakończenia terapii (przy czym w 
odniesieniu do przetwarzania danych odbywającego się wyłącznie na podstawie Twojej zgody – nie dłużej 
niż do momentu jej wycofania). 

Dane osobowe Twojego Dziecka i Twoje możemy przekazywać, w niezbędnym zakresie: (i) specjalistom, z 
którymi współpracujemy w zakresie diagnozy i terapii, (ii) naszym stażystom, osobom odbywającym u nas 
praktyki (iii) za Twoją zgodą lub w zakresie wymaganym przez prawo - placówkom oświatowym, do 
których uczęszcza Twoje dziecko, podmiotom administracji publicznej (np. gminna poradnia pedagogiczno 
– psychologiczna, wydział oświaty urzędu miasta, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności).  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci, w określonych sytuacjach, następujące 
prawa: prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  Przysługuje Ci także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów 
(diagnoza, terapia i wspomaganie rozwoju Twojego Dziecka). W tych przypadkach, gdy wyłączną 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo jej nie udzielić, bądź 
też wycofać ją w dowolnym momencie.  



Decyzje dotyczące Twojej osoby lub Twojego Dziecka nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

 

 

 


