
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ   

W RAMACH   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 osób korzystających z uruchomionej pomocy psychologicznej w 
ramach akcji „Zostań w domu”  jest specjalista Psycholog udzielający pomocy psychologicznej, dalej: 
Administrator; 

2. W sprawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Psychologiem 
udzielającym wsparcia psychologicznego (tj. Administratorem) na podany adres do kontaktu na stronie 
internetowej PTP Oddział w Opolu: http://ptp.uni.opole.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przekazane Administratorowi  w związku z udzielaniem pomocy psychologicznej 
w ramach akcji „Zostań w domu” będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody - art. 6 
ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit.a  RODO (poprzez wyraźne działanie potwierdzające – nawiązanie 
kontaktu w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy psychologinczej w ramach akcji „Zostań w domu” ); 

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 niezbędny do udzielenia pomocy 
psychologicznej i jej udokumentowania, a po tym czasie zostaną usunięte. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych uniemożliwi udzielenie 
Pani/Panu specjalistycznej pomocy psychologicznej w ramach akcji „Zostań w domu”.  
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