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Na stronie internetowej PTP zamieszczona jest w Polityce prywatności klauzula,
z którą powinien zapoznać się każdy członek Towarzystwa a także wszyscy,
którzy uczestniczą w wszelkich przedsięwzięciach ( szkolenia, konferencje,
warsztaty itp.) organizowanych przez oddziały czy sekcje. Klauzula ta jest podstawą do uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych i powinna być
wywieszona w widocznym miejscu lub okazywana.
Publikowana klauzula może być wzorem przygotowania podobnej informacji przez osobę prowadząca prywatną
praktykę. To psycholog w swoim gabinecie jest osobą administrującą danymi osobowymi. Inspektor danych nie
jest w tym przypadku potrzebny.
Zgoda na przetwarzanie danych musi zawierać precyzyjne wskazanie komu powierza się dane osobowe do przetwarzania, jaki jest cel tego przetwarzania i jak długo te dane będą przetwarzane.

Uwaga!!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być uzyskana na samym początku relacji i jest niezależna od zgody na profesjonalną usługę, która jest jednym z elementów kontraktu diagnostycznego czy terapeutycznego, także edukacyjnego ( warsztaty czy treningi). Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wzory pism będą zamieszczone na stronie internetowej w Polityce prywatności.
Klauzula obowiązku informacyjnego dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy i Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami
prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć
Państwu usług.
10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

