
 

 

Imię i Nazwisko  PACJENTA   

Imię i Nazwisko  OPIEKUNA   

Nr. telefonu   

e-mail   

Dane do faktury 
(jeśli osoba prywatna)  

 

 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

TAK  NIE 

*niepotrzebne skreślić 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych dot. stanu zdrowia) 
moich oraz mojego syna / mojej córki*  
 
…………………………………………………………………………..………………………………... 
   

przez Stowarzyszenie DROBNOSTKI w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych i                 
rehabilitacji oraz dokumentacji z nimi związanej. 
 

TAK  NIE 

*niepotrzebne skreślić 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur oraz informacji związanych z działaniami                   
prowadzonymi przez Stowarzyszenie DROBNOSTKI drogą elektroniczną i telefoniczną na                 
podany adres poczty elektronicznej i numer telefonu. 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

TAK  NIE 

*niepotrzebne skreślić 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego/ mojego syna /mojej córki*  
 
…………………………………………………………………………..………………………………... 
przez Stowarzyszenie DROBNOSTKI w celu promowania zajęć i działań prowadzonych przez 
Stowarzyszenie DROBNOSTKI.  

 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuje do wiadomości że: 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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),  

1. Administratorem moich danych osobowych (oraz wskazanej powyżej osoby nad którą 
sprawuję opiekę) jest Stowarzyszenie DROBNOSTKI z siedzibą w Gdyni 81-527, Miernicza 
11, email: hipoterapia.drobnostki@gmail.com 

2. Mam prawo dostępu do powyższych danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich 
usunięcia,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Mam również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, a także 
do ich przenoszenia.  

3. Jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mam 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 
realizacji umowy (głównie terapii i rehabilitacji), celem wykonania obowiązków prawnych, a 
także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa 
cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.  

5. Podstawą prawna przetwarzania powyższych danych osobowych są: 
● osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
● przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

● przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

● przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania 
danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak 
również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych (w tym 
w okresie związanym z przedawnieniem roszczeń). Odbiorcą danych osobowych będą 
pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia DROBNOSTKI, w zakresie niezbędnym 
związanym z realizacją zawartej umowy, jak też zewnętrzne podmioty takie jak banki i 
operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne.  

7. Moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany (np. będą 
przetwarzane przy użyciu programów komputerowych). Jednakże w ramach przetwarzania 
danych nie będą stosowane metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowania.  

8. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i 
realizacji łączącej nas umowy.  

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 

 
 
 

…………..…………………………………  
                                                                                                                          Czytelny podpis, Data 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 


