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do 25 maja 2018 r. wszyscy psychologowie prowadzący praktykę w ramach działalności gospodarczej, podobnie jak inne podmioty, muszą dostosować przetwarzanie
danych osobowych do przepisów RODO.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o przetwarzaniu danych osobowych każdy psycholog, który podczas spotkania z klientem/pacjentem rejestruje jego przebieg np. tworząc swoje notatki
– gromadzi i przetwarza dane osobowe. Oznacza
to, że musi przestrzegać przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. O ile psycholog
zatrudniony w instytucji może liczyć na to, że to ona
właśnie zorganizuje procedury wymagane ustawą, o
tyle psycholog prowadzący własną działalność gospodarczą musi o wszystko zatroszczyć się sam. Przepisy
nakładają na psychologa lub instytucję, dla której pracuje określone obowiązki, np. trzeba podać klientowi/
pacjentowi adres administratora danych osobowych, w przypadku psychologa prowadzącego własną działalność - to jego adres (adres jego firmy). Każdy klient/
pacjent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych z góry zdefiniowanych celach, a my musimy
zorganizować procedury, które służą ochronie powierzonych nam danych. Zgodnie z tymi przepisami
klient/pacjent ma prawo do wglądu we
WSZYSTKIE informacje, które nam powierza –
oznacza to prawo dostępu do sporządzanych
przez psychologa notatek, arkuszy testowych
itp. danych, które psycholog często traktuje jako dane poufne. Zgodnie z GIODO odmowa osobom korzystającym z usług psychologa udostępnienia
dokumentów zawierających informacje na temat tych
osób, z powoływaniem się na tajemnicę zawodową lub
wskazywaniem, że testy psychologiczne mogą być udostępnianie wyłącznie innym specjalistom, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie
określonych w niej uprawnień kontrolnych, przysługujących osobie, której dane dotyczą. (patrz strona PTP:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?
name=News&file=article&sid=713). Podstawowym dokumentem prawnym, który w sposób niespójny z przepisami o ochronie danych osobowych daje psycholo-

gom podstawy do tego, by w sposób do pewnego stopnia swobodny ustalać z klientem/pacjentem
zasady udostępniania mu wyników procesu psychologicznego jest ustawa o zawodzie psychologa. Zgodnie z
art. 13 ustawy o zawodzie psychologa - psycholog informuje klienta o celu postępowania, jego przebiegu,
wynikach i sposobie ich udostępniania oraz uzyskuje
akceptację planowanych czynności. Jeżeli zaś wyniki
badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (art. 13 ust. 2 ustawy).
Jedną ze zmian w nowych przepisach o ochronie danych osobowych, jakie obowiązywać nas będą od 25
maja 2018 roku, jest zwiększenie odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie procedur ochrony danych osobowych.
W najbliższym czasie na stronach PTP będą dostępne rekomendacje sformułowane przez
prawnika, na temat tego, jak dostosować prowadzoną przez nas działalność do nowych przepisów ochrony danych osobowych, w tym, jak
postępować w związku z niezgodnością przepisów, z jaką obecnie mamy do czynienia.
******
Przydatne linki:
https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10255
krótki przewodnik po RODO dla małych i średnich
przedsiębiorstw

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/przewodnikpo-rodo-dla-msp/

