
Інформація про обробку персональних даних з метою надання психологічних послуг 

1. Адміністратор 

Адміністратором ваших персональних даних є Варшавська Школа Економіки з зареєстрована за 

адресою al. Niepodległości 162, 02-554 Варшава. 

2. Iнспектор із захисту даних  

Адміністратор персональних даних призначив iнспектора із захисту даних, який контролює 

правильність обробки персональних даних, з яким можна зв'язатися за адресою електронної 

пошти: iod@sgh.waw.pl. 

3. Мета та правові основи обробки даних  

Персональні дані будуть оброблятися тільки з метою надання психологічної допомоги, в тому 

числі отримання інформації про заплановані візити.  

Основою для обробки ваших персональних даних є стаття 6(1)(a) GDPR1 у сфері спеціальних 

категорій персональних даних (iнформацiї про користання з психологічної допомоги) стаття 

9(2)(a) GDPR, тобто ваша згода на обробку персональних даних.   

Всі дані та інформація, отримані у зв'язку з наданою психологічною допомогою та пов'язаною з 

нею документацією, підпадають під таємницю і обробляються психологом в рамках наданої 

психологічної допомоги.  

4. Добровільне надання даних  

Надання даних є добровільним, але необхідним для надання психологічної допомоги.  

5. Одержувачі даних 

Якщо адміністратор користується послугами інших суб'єктів, персональні дані можуть бути 

розкриті їм на підставі договорів, що уможливлюють обробку персональних даних, і ці суб'єкти 

будуть зобов'язані зберігати конфіденційність оброблюваних даних. 

6. Час обробки даних  

Персональні дані будуть оброблятися в часi здiйснення процедур, пов'язаних з наданням 

психологічних послуг. 

7. Права, пов'язані з обробкою даних  

Ви маєте право отримати доступ до своїх даних, виправити їх, обмежити обробку та видалити (у 

випадках, передбачених законом).  

Ви можете відкликати свою згоду на обробку персональних даних в будь-який час. Це не 

вплине на законність обробки, яка була проведена до її відкликання. 

Ваші персональні дані не підлягатимуть профілюванню або – на основі цих даних – рішення не 

будуть прийматися автоматизованим способом. 

8. Право подати скаргу 

Ви маєте право подати скаргу до Голови управління із захисту персональних даних, якщо 

вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує GDPR. 

 
1 Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних 
осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних та про скасування 
Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) 
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