
Obowiązek informacyjny
obowiązuje od 20 lipca 2022

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności
odnośnie administratora danych osobowych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których
te dane dotyczą w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego
zgodnie z art. 13 RODO1. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie
dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych 
osobowych (dalej "Administrator") 
i jak można się skontaktować 
z Administratorem?

Administrator: Julia Skibińska - os. fizyczna, zamieszkała w Warszawie
Możliwości kontaktu z Admninistratorem:
 formularz kontaktowy: https://psychoinspiracja.pl/kontakt/
 adres e-mail: kontakt@psychoinspiracja.pl
 numet telefonu: +48 798 702 737

Czy Administrator powołał inspektora 
ochrony danych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

W jaki sposób Administrator pozyskuje 
dane osobowe?

Administrator pozyskuje dane:
 bezpośrednio od osób, których dane dotyczą;
 z portali społecznościowych - w przypadku rejestracji przy użyciu tych portali, 

za wyrażoną zgodą osób, których dane dotyczą.

Jaki jest zakres danych przetwarzanych 
przez Administratora?

W  serwisie  przetwarzane  są  dane  osobowe  zwykłe,  podane  dobrowolnie  przez
osoby,  których  te  dane  dotyczą.  Są  to  np.  imię,  nazwisko,  adres  e-mail,  numer
telefonu,  adres  IP.  Szczegółowy  zakres  przetwarzanych  danych  dostępny  jest
w Polityce prywatności.

Jakie są cele przetwarzania danych oraz 
ich podstawa prawna?

Cele przetwarzania danych (w nawiasach zostały podane podstawy prawne):
 realizacja usług elektronicznych:
◦ usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności 

z nim związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
◦ usługi Newslettera w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
◦ usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności 

rejestrowania się (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
◦ usługi udostępniania informacji o treści umieszczanej w Serwisie, w serwisach 

społecznościowych lub innych witrynach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 komunikacja Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych 

z Serwisem oraz ochroną danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 zapewnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie prawnie uzasadnione interesy 
przetwarzania danych są realizowane przez
Administratora?

Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych realizowane przez 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 prowadzenie statystyk w celu tworzenia oferty produktowej oraz planowanych 

kampanii marketingowych;
 marketing i remarketing produktów oraz usług;
 serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników;
 obsługa programów afiliacyjnych.

Kto jest odbiorcą danych, w tym danych 
osobowych?

Przetwarzanie danych może być powierzone innym odbiorcom (Podmiotom 
przetwarzającym), realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania 
działalności Serwisu. Kategorie odbiorców:
 firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla 

Administratora;
 firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera;
 firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane 

w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie).

1 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)
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Czy dane osobowe są przekazywane poza 
Unię Europejską?

Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską. Przekazanie danych poza 
UE jest spowodowane korzystaniem z usług Podmiotów przetwarzających 
zlokalizowanych poza granicami UE lub w wyniku opublikowania na skutek 
indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), 
co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Serwis. 
W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza 
granice UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.

Przez jaki okres będą przechowywane dane
osobowe? Jakie są kryteria ustalania tego 
okresu?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane przez Administratora 
wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu. Są one 
usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia
usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy 
Newsletter, itp.).
W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej 
sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich 
usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku 
naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów Regulaminu serwisu przez osobę, 
której dane dotyczą.

Jakie uprawnienia związane z 
przetwarzaniem danych osobowych 
przysługują Użytkownikowi?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownik
ma prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 żądania ich sprostowania;
 żądania ich usunięcia;
 żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 przenoszenia danych;
 wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Co oznacza prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie danych?

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

Do kogo Użytkownik może wnieść skargę 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych?

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym/umownym lub 
warunkiem zawarcia umowy? Czy 
Użytkownik jest zobowiązany do podania 
swoich danych osbowych? Jakie są 
konsekwencje niepodania tych danych?

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest 
warunkiem realizacji usług wymienionych powyżej w wierszu "Jakie są cele 
przetwarzania danych oraz ich podstawa prawna?". Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości korzystania z tych usług. Rodzaje danych, których 
podanie jest wymagane do zapisu na poszczególne usługi są wyszczególnione 
w §8 Polityki prywatności.

Czy dane osobowe będą podstawą 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(profilowania)?

Dane osobowe są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
(profilowania). Profilowanie danych osobowych nie wywołuje skutków prawnych 
lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają 
automatycznemu podejmowaniu decyzji.


