
 

 

 

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów 
Formularz kontaktowy  

 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia zgłoszenia w ramach 

formularza kontaktowego i wybranego przez Ciebie zagadnienia wymagającego wyjaśnienia 

jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 93, 02-001 

Warszawa (dalej jako: ,,KIF’’).  

2. W ramach KIF powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się 

pisząc na adres e-mail: iod@kif.info.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania odpowiedzi na wskazane przez Ciebie 

zapytanie. Zakres danych obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail, zagadnienie/temat 

zgłaszanego zapytania. Przetwarzanie odbywa są w oparciu o Twoją zgodę (inicjujesz kontakt 

z KIF) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych dalej jako: ,,Rozporządzenie’’).  

4. Korzystanie z formularza kontaktowego jak i podanie danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne. Podanie danych ułatwi oraz sprawni kontakt a także klasyfikację zapytania. 

Niepodanie danych może skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub 

przekazania osobie, której dane dotyczą innych treści, o których udostępnienie się zwraca.  

5. W ramach prowadzonej działalności dane osobowe mogą być przekazywane do innych 

podmiotów dostarczających KIF niezbędne usługi. Do nich zaliczać mogą się dostawcy usług 

informatycznych, firmy kurierskie czy te zajmujące się zewnętrznym doradztwem. 

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednakże 

administrator każdorazowo zapewnia, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów 

prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne 

6. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do rozpatrzenia zapytania, 

kolejno przez okres przedawnienia roszczeń (jeśli ma to zastosowanie). Po upływie wyżej 

wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapewnia prawo dostępu do danych, możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą 

przysługuje także uprawnienie do złożenia wobec KIF sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także o 

przysługującym prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

ochrony danych osobowych. Administrator zachęca, aby wszelkie sprawy związane z tematem 

ochrony danych osobowych zgłaszane były bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na 

adres e-mail wskazany w niniejszym obowiązku informacyjnym. 
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