PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
Martyna Jędrzejewska - Kramer

OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

Podstawa prawna - Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez
Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje
dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

RODO

będzie stosowane od
25 maja 2018 roku

ANALIZA PRZETWARZANIA DANYCH
Firma jednoosobowa

Pracownia psychologiczna

Martyna
Jędrzejewska-Kramer

Administrator danych

Klienci umawiają się na wizytę poprzez stronę internetową portalu
ZnanyLekarz w Kalendarzu Wizyt DocPlanner lub telefonicznie u właściciela
firmy.

Dane osobowe klientów są przetwarzane przez ww. portal na stronie
https://docplanner.znanylekarz.pl/ który wdrożył i korzysta z RODO.
ZnanyLekarz sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych: kontakt iod@znanylekarz.pl.
Administrator przetwarza dane osób,które:
- żądają wystawienia faktury imiennej (Administrator nie zbiera wówczas
zgody na przetwarzanie danych, ponieważ przetwarza je w celach
związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych; podstawą prawną są
przepisy o rachunkowości),
- bezpośrednio telefonicznie zarezerwowały termin wizyty u właściciela firmy
(Administrator nie zbiera wówczas zgody na przetwarzanie danych,
ponieważ osoba umawiająca się na wizytę robi to świadomie i wie z kim
rozmawia).
Rejestr czynności przetwarzania danych jest prowadzony w formie pisemnej
i elektronicznej - patch pkt. 5 opisu technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa danych

Lp.

Zagadnienie

Opis

Uwagi

1.Zbiór danych
osobowych
prowadzony przez
administratora

Dane zwykłe

Zbiór obejmuje
następujące dane
osobowe:
● imię i nazwisko
● nr telefonu
kontaktowego
● adres zamieszkania
(gdy klient żąda
wystawienia faktury
imiennej).
Firma nie wykorzystuje
danych szczególnych.

2.Klienci

Osoby dobrowolnie Klienci dokonują rejestracji
korzystające z
osobiście przez portal
oferty firmy
ZnanyLekarz w Kalendarzu
Wizyt DocPlanner. W
przypadku telefonicznego

kontaktu z administratorem
danych firmy, administrator
osobiście dokonuje
rejestracji w Kalendarzu
Wizyt.
3.Przeznaczenie zbioru Wystawienie
Dotyczy wyłącznie sytuacji,
faktury imiennej na gdy klient zażąda
żądanie klienta
wystawienia faktury
imiennej oraz gdy
Dokonanie
administrator danych
rezerwacji wizyty
dokonuje rezerwacji w
Kalendarzu Wizyt
ZnanyLekarz osobiście.
Przeznaczenie zbioru nie
dotyczy zarządzania
danymi osobowymi
klientów którzy
zarejestrowali się na
konsultację osobiście
przez portal ZnanyLekarz
w Kalendarzu Wizyt
DocPlanner.
4.Podstawa prawna
utworzenia zbioru
danych osobowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f Pełny tekst rozporządzenia
RODO
na stronie www.gdpr.pl.

5. Operacje

Dodawanie do
zbioru lub
usuwanie danych
osób, dla których
wystawiono fakturę
imienną lub które
zarezerwowały
wizyty poprzez
administratora
danych firmy

wykonywane w
zbiorze

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, po zakończeniu
terapii są usuwane ze
zbioru danych i niszczone.
6.Dostęp do zbioru
danych osobowych
firmy

Dostęp do całego
zbioru posiada
wyłącznie
administrator
danych Martyna
Jędrzejewska –
Kramer.
Biuro
Rachunkowego
FALCON ma
wyłączny dostęp do
danych osób dla
których wystawiono
fakturę imienną, na
okres wykonywania
czynności
księgowania.

Firma korzysta z usług
Biura Rachunkowego
FALCON, Września ul.
Grunwaldzka 83, tel. 602
625 895.
Biuro wdrożyło i stosuje
RODO.

OPIS TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

1.
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”).
2.
Przechowywanie danych osobowych klientów zarejestrowanych na
konsultacje odbywa się za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz w
Kalendarzu Wizyt DocPlanner.
3.
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.
4.
Przechowywane dane osobowe usuwane są w najbliższym możliwym
terminie – patrz pkt. 5 „Analizy przetwarzania danych”.
5.
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/
6.
Zgodnie z art. 33 RODO, 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.

