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ZGODA NA UDZIAŁ 

W ZAJĘCIACH DOGOTERAPEUTYCZNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

(imię i nazwisko) 

w zajęciach dogoterapeutycznych prowadzonych przez 

KLINKOSZ EMILIĘ - DOGOTERAPEUTĘ

w 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i analizę dokumentacji przez terapeutę:  TAK –  NIE*

Wyrażam zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej z zajęć z zachowaniem 

anonimowości danych osobowych:  TAK  –  NIE*

Oświadczam, iż w przypadku szkody powstałem na skutek niestosowania się do poleceń Dogotera-

peuty nie będę rościć pretensji i dochodzić jej naprawienia przez Dogoterapeutę.

* Niepotrzebne skreślić

miejscowość, data podpis rodzica / opiekuna
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KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

W związku z  obowiązującym od 25 maja  2018 r. 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) 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, dalej: RODO) 

informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania 

danych osobowych, które będą obowiązywaływ związku 

z działalnością Dogoterapia i Hipoterapia „Nasza Masza” Emilia 

Klinkosz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dogoterapia I Hipoterapia ,,Nasza Masza" Emilia Klinkosz

Dalwin 33A, 83-113 Dalwin, telefon: 602 595 060, e-mail: 

info@naszamasza.pl

2. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Administrator może przetwarzaćdane osobowe dzieci 

i rodziców uzyskane w następujących celach:

ź przeprowadzenia rekrutacji dzieci, 

ź wykonywania działalności dogoterapeutycznej i hipotera-

peutycznej,

ź kontaktowania się w sprawie realizacji umów, 

ź oferowania usług i przedstawiania ofert

ź wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, 

ź wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia 

przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych 

dziecka w ww. celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a 

RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami 

ustawy jest niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dogoterapii 

i hipoterapii oraz kwalifikacji na zajęcia. Odmowa ich podania 

uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie ww usług. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych 

w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych 

w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

ź podmioty przetwarzające Twoje dane na naszą rzecz – np. 

nasi podwykonawcy, księgowość, banki i podmioty, 

świadczące usługi płatności on-line, firmy kurierskie;

ź organy publiczne, na ich uprawnione żądanie, jak organy 

nadzoru finansowego, podatkowe, organy ścigania.

ź naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, 

którym Twoje dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni 

wykonać swoje obowiązki;

ź Policja, Prokuratura, Sądy;

ź inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w 

uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach 

dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na 

podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, 

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,przysługuje 

Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO 

z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 

ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 

Administrator;

ź sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

ź usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych 

na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, 

w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów 

prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu 

archiwizacji;

ź ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

ź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na 

podstawie art. 21 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana 

zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dogoterapia 

i Hipoterapia ,,Nasza Masza" Emilia Klinkosz Dalwin 33A, 83-113 

Dalwin Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).

Dogoterapia i Hipoterapia ,,Nasza Masza" 

Emilia Klinkosz

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO
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