
Informacja o ochronie danych osobowych 

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia 
PE i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1) w dalszej treści RODO informuję, że : 
 
1.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pan/i dane 
osobowe, jest Centrum Badań i Usług Psychologicznych Sebastian Marszałek  (jednoosobowa 
działalność gospodarcza) z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 60 (dalej zwany 
CBIUPSM).  
2.W Pracowni powołany jest Inspektor Ochrony Danych w osobie właściciela z którym może się 
bezpośrednio skontaktować. 
3.CBIUPSM gromadzi Państwa dane osobowe w wersji papierowej i elektronicznej uzyskane 
podczas nawiązywania z Państwem współpracy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”),                 
w szczególności: 

� imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, 
�w przypadku przedsiębiorców  dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby 
4. CBIUPSM przetwarza dane osobowe w celach: 

(1) świadczenia usług psychologicznych, w tym prowadzenia badań psychologicznych.  
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia badania 
psychologicznego lub innych usług psychologicznych (konsultacja, terapia) 
6.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie 
dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnychroszczeń. 
7.Odbiorcami danych osobowych będą: 

(1) osoby korzystające z usług psychologicznych zgłaszające się do pracowni CBIUPSM 
dobrowolnie bądź kierowane zgodnie z prawem przez stosowne Urzędy (Starostwa 
Powiatowe), Zakłady Pracy, Agencje Pracy.  

8.Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do 
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9.W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 
zwrócić się do CBPIUSM z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

        Sebastian Marszałek  
 

 


