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     Klauzula informacyjna  
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 -Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej 

„TĘCZA” ul. Niepodległości 43/1, 44-190 Knurów reprezentowany przez Zarząd; 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adres  

e-mail: lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Niepodległości 43/1, 44-190 Knurów;  

3. Cel przetwarzania  Art. 6 ust. 1 lit. A,B i E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W 

4. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w ramach korzystania z naszych usług bądź 

przekazanych z Państwa upoważnienia przez lekarzy, zakłady opieki medycznej lub poradni 

psychologiczno- pedagogicznej. Ponadto dane przetwarzane będą do celów statutowych, ewaluacji, 

kontroli, monitoringu  i sprawozdawczości; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach statystycznych i archiwizacyjnych; 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

• Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”; 

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  

o wolontariacie 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. 

poz. 2077 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.                         

poz. 459 z późn. zm.); 

• Umowy lub porozumienia łączące strony. 

7. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione   

na podstawie przepisów prawa oraz organizatorom zawodów sportowych. 

8. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający  

z regulacji prawnych.  

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

11. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w zajęciach/w projekcie/w programie/ w szkoleniu /celach   statutowych; 

12. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby archiwizacyjne i do 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA”; 

13. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

14. W razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mają Państwo 

prawo     do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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REGULAMIN 

uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz zasadach płatności. 

▪ Każde zajęcia terapeutyczne to w grafiku Centrum konkretna godzina ustalona i zarezerwowana tylko i 
wyłącznie dla Państwa dziecka. Podczas zajęć obowiązuje zasada że, na jednej sali znajduje się tylko i 
wyłącznie jedno dziecko i jeden terapeuta. Za wyjątkiem zajęć grupowych np. SENSORKI. 
▪  Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie. W razie 
spóźnienie nie ma możliwości przesunięcia zajęć w czasie. 
▪ W trakcie zajęć dziecka rodzic/opiekun ma do dyspozycji osobne pomieszczenie z dostępem do 
bezpłatnej kawy czy herbaty. 

▪ Obowiązkowo,  za ustaloną wcześniej terapię, płatności za zajęcia należy dokonać z góry. Dotyczy to 
pakietów 4 i 8 spotkań.  

Niedokonanie płatności zgodnie z regulaminem może skutkować odmówieniem przyjęcia dziecka na 
zajęcia, a także utratą ustalonego wcześniej terminu zajęć.  

• Ustalony z terapeutą termin zajęć dziecka jest stały, co oznacza, że został zarezerwowany czas 
terapeuty, sala potrzebna do zajęć oraz zostały przygotowane niezbędne materiały na zajęcia.  

• Zajęcia możecie Państwo odwołać do 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia bez ponoszenia 
kosztów. Bez możliwości  odrobienia zajęć.  

• Jeśli zajęcia zostają odwołane przez terapeutę, terapeuta proponuje  inny termin w celu 
odrobienia zajęć. 

▪ Płatności dokonywane są za pomocą przelewu bankowego, gotówką lub kartą płatniczą.  
▪ Faktury VAT na osobę fizyczną, na podstawie paragonów, wystawiane są do 14 dni od wystawienia. 
Faktury VAT na firmę, instytucje czy organizacje wystawiane są po wpłacie za usługę. Jest możliwość 
wystawienia faktury VAT z 
 odroczoną płatnością ale wyłącznie wystawione na instytucje lub organizacje. 
▪ Numer rachunku Stowarzyszenia: Raiffeisen Polbank 11 1750 0012 0000 0000 3785 5804  
▪ Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć w terminie wskazanym przez terapeutę. 

 

http://tęczaknurów.pl/sensorki/

