ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ „PSYCHOGRAM”

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziecie Państwo
informacje o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Karolina Duniec PSYCHOGRAM
Pracownia Psychologiczna, mieszcząca się pod adresem głównym: Słonowice 66, 28-500
Kazimierza Wielka.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się z Administratorem osobiście pod jego adresem lub telefonicznie – 538 671 961.
Państwa dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu
realizacji prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy, zakończonych
wydaniem orzeczenia lub wyniku konsultacji, a także w celu weryfikacji, czy jesteście Państwo
uprawnieni do uzyskania określonych świadczeń i informacji dostępnych wyłącznie dla osób
zainteresowanych.
Ponadto, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania
Państwa danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest
uzasadnione. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania
Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek realizacji badania.
Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanych zadań.
Podając numer telefonu wyrażacie Państwo zgodę na przekazywanie informacji przez
Administratora za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub sms. Odbiorcami danych mogą być
natomiast podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także
podwykonawcy, w tym firmy kurierskie. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione
instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku przetwarzania danych w przebiegu badania, Państwa dane osobowe będą
przechowywane w okresie 20 lat od dnia wykonania badania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 08.07.2014 r., Dz. U. Z dn. 16.07.2014 r., poz. 937 par. 9).
W każdym czasie macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

