
	

	

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Krakowski Instytut Psychoterapii 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, na podstawie art. 13 i art. 14 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, dalej RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 
42, 31-146 Kraków. Telefon: +48 12 632 11 88, Fax: +48 12 425 07 55, E-
mail: sekretariat@siemacha.org.pl 

2. Informujemy, że Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane 
kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych, ul. Długa 42, 31-146 Kraków lub e-
mail: iodo@siemacha.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji 
zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, polegającego na prowadzeniu ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust.1 lit. c RODO (tj. niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego), art.100 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h 
RODO – w przypadku danych osobowych należących do szczególnej kategorii.	

4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w przypadku samodzielnego zgłoszenia 
do Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. W przypadku zgłoszenia otrzymanego od Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, jest on źródłem pozyskania Państwa danych w kategorii: 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, wykształcenie, miejsce pracy lub 
nauki, przebyte choroby, informacje dotyczące środowiska rodzinnego oraz opis zgłaszanego 
problemu. Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane przez Krakowski Instytut Psychoterapii 
pozyskane będą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 10 lat licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym kończy się termin umowy na realizacje zadania publicznego, 
podczas której otrzymywał Pani/Pan pomoc.  	

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty zajmujące się niszczeniem 
dokumentacji archiwalnej, podmioty świadczące asystę informatyczną.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania. We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do usunięcia 
danych lub ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadania, niepodanie danych skutkować będzie 
niemożnością udzielenia pomocy.  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie 
będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.  

	


