
Zgoda na przetwarzanie danych
Korzystając z usług wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SANO Agnieszka
Niechciał z siedzibą: ul. Modra 26/4 54-151 Wrocław, NIP: 8942783762, w celach kontaktowych, rejestracji w systemie
informatycznym oraz wykonania usługi na swoje imię/nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu podane w
formularzu kontaktowym na stronie www.sano.wroclaw.pl, wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości
WhatsApp, wiadomości Facebook Messenger, rozmowie telefonicznej, rozmowie bezpośredniej, rozmowie
WhatsApp oraz w serwisie https://sano.booksy.com.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmujesz do wiadomości, że możesz w dowolnym momencie
wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sanorejestracja@gmail.com. Wycofanie
przez ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej
zgody przed jej wycofaniem.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Agnieszka Niechciał wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą: SANO Agnieszka Niechciał, z
siedzibą: ul. Modra 26/4 54-151 Wrocław, NIP: 8942783762.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
- poczty e-mail: sanorejestracja@gmail.com,
- telefonicznie: +48 669 367 538.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach kontaktowych, w celach rejestracji w systemie
informatycznym i należytego wykonania usługi oraz, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
1. w celach kontaktowych, w celach rejestracji w systemie informatycznym i należytego wykonania usługi

oraz, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przekazaną nam: podczas rozmowy telefonicznej,
rozmowy bezpośredniej, rozmowy WhatsApp, wiadomości SMS, wiadomości WhatsApp, wiadomości
Facebook Messenger, wiadomości e-mail, za pośrednictwem formularza na stronie www.sano.wroclaw.pl,
po rejestracji wizyty poprzez serwis https://sano.booksy.com na podstawie realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi/informacji
dotyczącej wizyty.

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
1. jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail, wiadomość SMS, wiadomość WhatsApp, wiadomość Facebook

Messenger to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu,
wiadomości SMS,  wiadomości WhatsApp, wiadomości Facebook Messenger następuje dobrowolnie. W
każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2. jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, podczas rozmowy bezpośredniej, podczas rozmowy WhatsApp
to będziemy przetwarzać dane, które nam podasz podczas rozmowy. Przekazanie nam danych podczas
rozmowy telefonicznej, rozmowy bezpośredniej, rozmowy WhatsApp następuje dobrowolnie. W każdym
czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

3. jeśli skorzystasz z serwisu rejestracji wizyt https://sano.booksy.com lub jeśli skorzystasz z formularza
kontaktowego na naszej stronie www.sano.wroclaw.pl to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego
adresu e-mail, imienia/nazwiska oraz nr telefonu. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez
nas odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz realizację usługi.
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Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG
lub organizacji międzynarodowej.

1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
- podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,
świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt –
przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
- podmioty bezpośrednio współpracujące z firmą SANO Agnieszka Niechciał przy realizacji usług
terapeutycznych z którymi firma SANO Agnieszka Niechciał posiada umowę o współpracy i umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu rejestracji za pośrednictwem którego możesz
zapisać się na wizytę. Zapisy na usługi mogą się odbywać za pośrednictwem:
- Internetowego systemu zapisów znajdującego się pod adresem: https://sano.booksy.com. Podmiotem

przetwarzającym dane osobowe jest Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Łucka
2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607, e-mail: pomoc.pl@booksy.com.
Regulamin tego serwisu znajdziesz pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/p/terms. Politykę prywatności
serwisu booksy.com znajdziesz pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/p/privacy.
- Kontaktu z przedstawicielem firmy/kontaktu z podmiotem bezpośrednio współpracującym/realizującym

usługi terapeutyczne z firmą SANO Agnieszka Niechciał. Kontakt można nawiązać, telefonicznie,
bezpośrednio, mailowo, wiadomością SMS, wiadomością WhatsApp, rozmową WhatsApp lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Przy realizacji
zapisu na wybraną usługę zapiszemy Twoje dane w zabezpieczonym systemie informatycznym
dostarczonym przez podmiot. Podmiotem tym jest Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,
ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607, e-mail: pomoc.pl@booksy.com.
Dane pozyskane w ten sposób będą służyć wyłącznie rejestracji/realizacji zleconej usługi i w
celach kontaktowych.

3. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

Prawa użytkowników

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1. dostępu do treści swoich danych oraz
2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo wniesienia sprzeciwu,
5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że

przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu
wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

2


