REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
DANYCH (art. 30 RODO)
1. Imię i nazwisko administratora, dane kontaktowe administratora
Martyna Jędrzejewska – Kramer, tel. 722 133 050
https://www.znanylekarz.pl/martyna-jedrzejewska-kramer/psycholo
g-psychoterapeuta-seksuolog/poznan,
2. Cele przetwarzania
Wykonanie umowy o świadczenie usługi (dokonanie rejestracji
konsultacji), rozliczenia w formie faktury imiennej
3. Opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych
osobowych
Osoby dobrowolnie umawiające się na konsultację. Kategoria
danych osobowych – dane zwykłe.
4. Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych
● księgowa z Biura Rachunkowego FALCON z siedzibą we
Wrześni na ul. Grunwaldzka 83,
● ZnanyLekarz Kalendarz Wizyt (patrz „Analiza przetwarzania
danych” pkt. 3.)
Żadne dane osobowe nie zostały i nie zostaną ujawnione do
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Nie ma zastosowania.
6. Jeżeli to możliwe, p
 lanowane terminy usunięcia poszczególnych
kategorii danych
● Wystawiona faktura imienna podlega przechowaniu przez
okres 5 lat od początku roku następującego po roku
obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione; po upływie tego terminu, faktura jest
niszczona a dane osobowe usunięte ze zbioru.
● Dane osoby, która nie żąda wystawienia faktury imiennej są
po zakończeniu terapii usuwane ze zbioru danych i

niszczone.
7. Jeżeli to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa tj.: zapewnienie poufności, integralności, dostępności
● Danych osobowe osób dla których zostały wystawione faktury
imienne chronione są przed dostępem osób postronnych –
wyjątek stanowi księgowa z Biura Rachunkowego FALCON z
siedzibą w Wrześni na ul. Grunwaldzkiej 83 (tylko w zakresie
niezbędnym do zaksięgowania wystawionych faktur imiennych patrz pkt. 6 „Analizy przetwarzania danych”).
● Przechowywanie danych osobowych klientów zarejestrowanych
na konsultacje odbywa się za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz
gw Kalendarzu Wizyt DocPlanner.
● Osoba której przetwarzane dane dotyczą może żądać informacji o
tym w jaki sposób i w jakim zakresie są one przetwarzane, oraz
dodatkowo zażądać udostępnienia kopii dotyczących jej danych.
Administrator może naliczyć opłatę odpowiednią do kosztów
przygotowania.
● Przechowywane dane osobowe usuwane są w najbliższym
możliwym terminie – patrz pkt. 5 „Analizy przetwarzania danych”.
● Rejestr czynności przetwarzania danych przechowywany jest w
postaci papierowej w mieszkaniu prywatnym administratora, w
zabezpieczonej zamkiem meblowym szufladzie, w miejscu
niedostępnym dla innych osób, oraz w postaci elektronicznej na
stronie internetowej firmy http://psychologjedrzejewska.pl/
● w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, nie później
niż 72 godziny po stwierdzeniu, należy zgłosić incydent
właściwemu organowi (art. 55 RODO) – Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 23, 00-193 Warszawa oraz
powiadomić osobę, której dane ujawniono.

Administrator udostępnia rejestr na żądanie organu nadzorczego. Organ
nadzorczy dokonuje kontroli w celu monitorowania operacji
przetwarzania (art. 30 pkt. 4 RODO).

