
„POLITYKA PRYWATNOŚCI”. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach IN PRAXI Centrum 
Terapeutyczne, jest :  
ADRIANNA SKAZA (dalej: ADO) wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą IN PRAXI 
ADRIANNA SKAZA zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej przy ul. św. Wojciecha 16/4 (70- 410) w Szczecinie, pod nr NIP 8511449981, REGON 
811788836, jako prowadzącą Centrum Terapeutyczne In Praxi w Szczecinie pod powyższym 
adresem.  

2. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 
osobowych, w tym w rozporządzeniu 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) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z 
RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

3. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym 
dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych. 

4. Z administratorem można się skontaktować można skontaktować się telefonicznie: +48 531 165 812 
oraz e-mailowo: sekretariat@in-praxi.pl 

5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach IN PRAXI Centrum Terapeutycznego odbywa 
się w niezbędnym zakresie i dotyczy:  
a) danych identyfikujących (imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania i do 

korespondencji, data urodzenia, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego), 
b) zawierania umów z Pacjentami i świadczenia na ich rzecz usług, kontaktowania się z 

Pacjentami, 
c) informacji o przebytych chorobach, urazach, dotyczące diagnoz, procesu terapeutycznego, 

utrwalania wyników terapii, wyrażanie opinii, ocen w powyższym zakresie, 
d) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, 
e) współpracy biznesowej i kontaktów biznesowych, nie związanych z procesami terapeutycznymi, 

jak zawierania i wykonywanie umów sprzedaży, wykonawczych lub o świadczenie usług i innych 
umów, podjęcia działań przed zawarciem w/w umowy,  

f) prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania, 
g) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą 

być podnoszone wobec Administratora, 
h) przekazywania informacji podwykonawcom lub zleceniobiorcom czyli podmiotom, z których 

korzystamy przy wykonywaniu umów określonych powyżej,  
6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane osobowe dotyczą 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,  

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań umownych na żądanie 
osoby, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

- 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności: wystawiania i przechowywania 
faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, udostepnienia danych organom 
państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa), 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
strony trzeciej, 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. Uzasadniony interes Administratora polega na dostarczaniu informacji w 
ramach oferowanych produktów i usług, w celach: poprawy jakoś oferowanych/sprzedawanych 
towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji; wsparcia 
usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; zarządzania 
aktywnością na stronach internetowych Administratora, poprzez jej monitorowanie, pod kątem 
poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio 
przeglądanymi treściami; obsługi komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z 
realizacją umowy; wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzeniu lub obrony przez 
roszczeniami, a także prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; 
ochrony mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu oraz terenu 



wokół tych obszarów w zależności od profilu prowadzonej działalności przez Administratora; 
statystycznych; tworzenia analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacji, w tym zapewnienie 
rozliczalności. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoby reprezentujące Administratora 
i upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe 
na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 
przetwarzania. Wyklucza się przekazywanie na zewnątrz poza IN PRAXI Centrum Terapeutyczne 
podmiotom trzecim danych dotyczących zdrowia Pacjentów, diagnoz oraz terapii i prowadzonych 
procesów terapeutycznych. 

8. Państwa dane, są przechowywane do czasu zakończenia wykonywania umowy na Państwa rzecz, 
chyba że wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych na dalszych czas określony.  

9. Przysługującymi Państwu prawami są: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych; 
b) prawo do sprostowania danych osobowych;  
c) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
d) prawo do przenoszenia Państwa danych; 
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa 
danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

 


