
Klauzula informacyjna dotycząca pomocy psychologicznej udzielanej policjantom i pracownikom Policji
Komórka organizacyjna: Sekcja Psychologów KWP w Opolu  
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: 

- administrator:
  KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
  dane kontaktowe: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole
  
- działający w imieniu administratora:
  Kierownik Sekcji Psychologów
  dane kontaktowe:
  ul. Powolnego 3, 45-077 Opole  
  nr tel: 77 422 31 59,
  nr faks: 77 422 31 44,
  e-mail: l.golob@op.policja.gov.pl 

b) cele przetwarzania: 
Zbiór został stworzony w celu zapewnienia sprawnej oraz prawidłowej realizacji zadań w zakresie:

 udzielania policjantowi lub pracownikowi pomocy psychologicznej,

 prowadzenia psychoterapii policjanta lub pracownika,
c) podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a - zgoda osoby.
Realizacja czynności przetwarzania danych osobowych odbywa się w sposób określony w przepisach:
- Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U. 2001 nr 73 poz.

763, z późn. zm.),
-  Zarządzenia  nr  53 Komendanta  Głównego Policji  z  dnia 6 października  2014 r.  w sprawie metod i  form wykonywania

niektórych  zadań służbowych przez  psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych  w jednostkach  organizacyjnych
Policji (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 118),

d) kategoria osób, których dane są przetwarzane:
policjanci i pracownicy KWP w Opolu,
policjanci i pracownicy Zarządu w Opolu CBŚP i Sekcji XV Zarządu Ochrony Świadka Koronnego CBŚP,

e) kategorie  odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,  w tym odbiorców w państwach trzecich lub w
organizacjach międzynarodowych:brak odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
brak odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO,

f) gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,

g) okres przechowywania: 
zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi w Policji,

h) prawa przysługujące na podstawie RODO
- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych 
- prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych,
-  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania
usunięcia  danych  oraz  ograniczenia  ich  przetwarzania,  co  skutkować  będzie  odstąpieniem  od  udzielania  usługi
psychologicznej,

- prawo do przenoszenia danych,
-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

* rozporządzenie  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
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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