
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

DLA PSYCHOLOGÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI „ZOSTAŃ W DOMU”  

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, 
że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Oddział w Opolu, Pl. 

Staszica 1, 45-052 Opole, zwanym dalej:  PTP Oddział w Opolu; 
2. W sprawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z PTP Oddział w 

Opolu telefonicznie na numer : 503 034 615 mail kontaktowy: ptp_opole_sekretarz@wp.pl 
3. Pani /Pana  dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, e-mail i/lub numer telefonu przetwarzane będą w 

związku z Pani/Pana deklaracją wzięcia udziału w akcji „Zostań w domu”, na potrzeby umożliwienia 
skontaktowania się z Panią/Panem osób potrzebujących pomocy psychologinczej specjalisty w związku z 
zaistniałą w Kraju sytuacją rozszerzania się pandemii koronawirusa. W tym celu Pani / Pana dane 
upublicznione zostaną na stronie internetowej  PTP Oddział w Opolu link: http://ptp.uni.opole.pl na 
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Posiada Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do 
ograniczenia przetwarzania oraz   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku kiedy uzna Pani/Pan  że dane  
przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

6. Pani /Pana  dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu 
prawa; 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez PTP – Oddział w 
Opolu akcji „Zostań w domu” i umożliwienia osobom zainteresowanym nawiązania kontaktu z 
psychologiem, a po tym czasie zostaną usunięte. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi upublicznienie Pani/Pana danych do kontaktu, a tym samym 
uniemożliwi osobom potrzebującym, skorzystanie z udzielanej przez Panią/Pana nieodpłatnej pomocy 
psychologicznej w ramach akcji „Zostań w domu”. 
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