
…………………………. 

(miejscowość, data) 

Zgoda na nagranie video / audio sesji psychoterapeutycznej 

do wglądu przez superwizora  

Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej 

Ja, …………………………………….…………..…., wyrażam zgodę na nagrania sesji 

terapeutycznych prowadzonych przez Panią/Pana 

…..…………………………………... w celu wykorzystania tego materiału do 

podnoszenia kwalifikacji psychoterapeuty (superwizja i procedura certyfikacyjna 

Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej). 

Zgoda na nagranie może być wycofana. W takiej sytuacji Pani/Pan 

…………………………………….. jest zobowiązana/y w mojej obecności zniszczyć 

nagranie. Wszystkie nagrania zostaną zniszczone po zakończeniu procesu 

certyfikacji. 

……………………… 
(podpis) 

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Wielkopolskie Towarzystwo Terapii 
Systemowej (zwane dalej WTTS). Nasza siedziba znajduje się na ul. Składowej 4/I piętro, 61-897 Poznań. Skontaktować się z 
nami można za pomocą telefonu: +48 791 00 55 11, oraz poczty e-mail: wtts@wtts.edu.pl. Dodatkowe informację można 
uzyskać przez stronę internetową http://www.wtts.edu.pl. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się 
skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod@rodo.pl. 

Celem przetwarzania danych osobowych w naszym Towarzystwie jest realizowanie celów statutowych WTTS, a w 
szczególności podnoszenie kwalifikacji psychoterapeutycznych członków WTTS w procesie certyfikacji.  

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, statut Towarzystwa, przepisy 
prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.  

Niniejsza zgoda oraz podanie informacji na swój temat nie jest koniecznym wymogiem do uczestnictwa w ww. terapii. 
Odbiorcami danych jest osoba prowadząca terapię, superwizor WTTS. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane i będą 
przetwarzane tak długo jak długo trwa proces certyfikacji. 

Osoba podająca WTTS swoje dane osobowe ma prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych 
osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to 
możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została 
udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony WTTS co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informujemy również, iż nie profilujemy danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby 
pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w 
jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. 

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG. 


