
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY W AWL 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)  informuję, 

że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

1. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować: 

a. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, 51-147 Wrocław,  

ul. Czajkowskiego 109, 

b. przez e-mail: iod@awl.edu.pl 

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu wsparcia 

psychologicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym i patologiom społecznym (art. 

6 ust. 1 lit c oraz  art. 9 ust. 2 lit. 2 lit h RODO)  w związku z Decyzją Nr 145 /MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie działalności 

psychologicznej w resorcie obrony narodowej oraz w celu promocji zdrowia psychicznego 

(art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez AWL. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny polega upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego, kształtowania zachowania i stylu życia korzystnego dla zdrowia 

psychicznego i wsparcia osoby uprawnionej w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w uzasadnionych przypadkach ( odbywać się 

może odbywać się na podstawie zgody osób uprawnionych w zakresie udzielania porad i 

indywidualnej pomocy psychologicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).  

4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych są uprawnione organy państwowe na podstawie 

obowiązujących przepisów, kopia Indywidualnej Karty Konsultacji Psychologicznej  może 

być przesłana, na wniosek psychologa jednostki wojskowej, do nowego miejsca służby lub 

pracy żołnierza lub pracownika resortu obrony narodowej  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia czynnej służby 

wojskowej lub pracy osoby uprawnionej. Po tym okresie dokumentacja ta podlega 

komisyjnemu zniszczeniu w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej resortu 

obrony narodowej. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego 

podejmowania decyzji. 



8. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa a konsekwencją ich nie 

podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań psychologa wobec takiej osoby; 

9. Podanie danych w uzasadnionych przypadkach może być dobrowolne, jednak bez ich 

podania nie będziemy mogli świadczyć na Państwa rzecz usług w ramach wsparcia 

psychologicznego. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:  

a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

f. przenoszenia Państwa danych osobowych,  

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach zgody osoby 

uprawnionej do uzyskania wsparcia psychologicznego. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

 


