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Українська версія нижче/ wersja w języku ukraińskim poniżej 
 

Zasady przetwarzania danych przez Fundację „Twarze depresji” w ramach programu bezpłatnej pomocy 
psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6. do 18. lat organizowanego przez 
Fundację „Twarze depresji” w ramach programu „Pajacyk – pomoc psychologiczna” organizowanego 

przez Polską Akcję Humanitarną.  
  

1. Dane Administratora danych  

   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Ankiecie dla Fundacji „Twarze depresji” 

złożonej za pośrednictwem formularza online jest Fundacja „Twarze depresji” z siedzibą w Warszawie, 

ul. Graniczna 4/504, 00-130 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 

KRS:  

0000743128, NIP: 5252758348, REGON 380916049, adres e – mail: fundacja@twarzedepresji.pl (dalej: 

Fundacja „Twarze depresji” lub Administrator).  

2. Źródło danych  

  

Pani/Pana dane pozyskano z Ankiety złożonej za pośrednictwem formularza online, do której dostęp 

uzyskali Państwo z adresu: https://twarzedepresji.pl/pajacyk/ przekazanego do Fundacji "Twarze 

depresji"" (zwaną dalej: Ankieta).  

3. Kategorie danych  

  

Zakres danych, które zostały pozyskane to co najwyżej - dane dotyczące Uczestnika i jego 

rodzica/opiekuna prawnego: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, 

szkoła, w której się uczy, rodzaj instytucji, pod opieką której się znajduje w ramach współpracy z Polską 

Akcją Humanitarną.  

4. Cel i podstawy przetwarzania danych  

  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) rozpoznania Pani/Pana wniosku o objęcie Programem na podstawie Regulaminu dotyczącego 

Programu,   

2) w celach kontaktowych związanych z realizacją wspomnianego Programu,   

3) w przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do Programu w celu udzielenia Pani/Panu stosowanego 

wsparcia zgodnie ze wspomnianym Regulaminem dotyczącym Programu   

4) w celach dokumentacyjnych i sprawozdawczych Fundacji oraz rozliczenia grantu otrzymanego z 

Polskiej Akcji Humanitarnej.  

  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia  
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Fundacji, który jest m.in. realizacja naszych zadań statutowych w tym realizacja Programu, a 

także konieczność dokumentowania prowadzonych przez nas działań  

  

Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych wrażliwych tj. opisanych przez Panią/Pana objawów 

powodujących konieczność skorzystania z pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej (dane 

dotyczące Pani/Pana zdrowia) będą przetwarzana na podstawie Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 1 lit. a) 

RODO).   

  

Dane osobowe przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika będą przetwarzane w celach 

dowodowych związanych z wyrażeniem zgody na udział uczestnika w Programie.   

5. Odbiorcy danych  

  

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych współpracujących przy 

realizacji Programu psychologom, terapeutom, psychiatrom – tylko w zakresie realizowanej przez nich 

pomocy psychologicznej. Ponadto przetwarzanie danych odbędzie się w zakresie niezbędnym do 

wykonania dla Fundacji „Twarze depresji” usług IT oraz finansowo – księgowych i rozliczenia grantu. 

Zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga 

zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pani/Pana 

danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora, a dalsze powierzenie tych 

danych do przetwarzania wymaga zgody Administratora.  

6. Okres przechowywania danych  

  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpoznania wniosku o objęcie bezpłatną, 

zdalną pomocą psychologiczną jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia otrzymania wniosku 

o objęcie bezpłatną, zdalną pomocą psychologiczną przez Administratora. Dane osoby, która nie 

zostanie zakwalifikowana do programu będą usuwane przez Administratora w ciągu 7 dni. Dane osób 

objętych programem będzie przetwarzane przez cały okres objęcia Programem, a przechowywane będą 

przez dwa lata w celach dokumentacyjnych i sprawozdawczych.  

7. Obowiązek podania danych   

  

Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w Ankiecie jest nieobowiązkowe, jednak konieczne do 

udziału Pani/Pana w Programie. Niepodanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi nam rozpatrzenie 

Pani/Pana wniosku o objęcie bezpłatną, zdalną pomocą psychologiczną i udzielenie Pani/Panu 

niezbędnego wsparcia tj. zorganizowania konsultacji.   

  

8. Pani/Pana prawa  

  

Posiada Pani/Pan prawo żądania:  
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a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,  

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

  

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO - w granicach art. 21 RODO.  

  

8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, 

w jakim 

Państwo udzieliliście. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podst Państwa zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody uniemożliwi nam objęcie Państwa bezpłatną, 

zdalną  pomocą   psychologiczną.    

9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 

przesłane Administratorowi na adres e-mail: fundacja@twarzedepresji.pl  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pa  ni/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO.  

11. Przekazywanie do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  

  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

12. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany  

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 

wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.  

  
 

Правила обробки даних фондом «Обличчя депресії» в рамках програми безкоштовної 
психологічної та психіатричної допомоги дітям і молоді віком від 6 до 18 років, організованої 

фондом «Обличчя депресії» в рамках програми «Pajacyk – психологічна допомога», 
організованої Польською гуманітарною акцією. 

 

1. Дані Адміністратора даних 

 

Адміністратором Ваших персональних даних, які зазначені в Анкеті для фонду «Обличчя 

депресії», поданій через онлайн-формуляр, є фонд «Обличчя депресії» з осередком у Варшаві 

(вул. Ґранічна, 4/504, 00-130, Варшава), внесений до реєстру товариств, інших суспільних та 



4  

  

професійних організацій, а також незалежних громадських закладів охорони здоров'я під 

номером KRS: 0000743128, NIP: 5252758348, REGON 380916049, електронна 

адреса: fundacja@twarzedepresji.pl (далі: фонд «Обличчя депресії» або Адміністратор). 

2. Джерело даних 

 

Ваші дані отримано з Анкети, поданої через онлайн-формуляр, доступ до якої вам було надано 

з адреси: https://twarzedepresji.pl/pajacyk/ і який надійшов до фонду «Обличчя депресії» (далі: 

Анкета). 

3. Категорії даних 

 

Отримані дані стосуються Учасника і його батьків / юридичного опікуна: ім’я, прізвище, вік, 

місце проживання, електронна адреса, номер телефону, школа, в якій він навчається, рід 

інституції, під чиєю опікою він перебуває в рамках співпраці з Польською гуманітарною акцією. 

4. Мета і правила обробки даних 

 

Персональні дані оброблятимуться з метою: 

1) розглянути Вашу заявку про участь у Програмі на підставі Регламенту Програми,  

2) мати з Вами зв’язок щодо питань реалізації згаданої Програми,  

3) у разі прийняття Вас до Програми з метою надати Вам належну підтримку згідно зі згаданим 

Регламентом Програми  

4) документування та звітності Фонду, а також звітності щодо гранту, отриманого від Польської 

гуманітарної акції. 

 

Ваші персональні дані оброблятимуться на основі ст. 6 полож. 1 пункту f Розпорядження 

Європейського парламенту і Ради (Євросоюзу) 2016/679 від 27 квітня 2016 р., так званого 

загального розпорядження про охорону персональних даних (далі – RODO), тобто на юридично 

обґрунтованій підставі діяльності фонду, яка, зокрема, є реалізацією наших статутних завдань, 

в тому числі реалізацією Програми, а також пов’язана із необхідністю документувати нашу 

діяльність. 

 

Ваші персональні, зокрема конфіденційні дані, тобто описані Вами симптоми, що призвели до 

необхідності скористатися з психологічної i/або психіатричної допомоги (дані про Ваше 

здоров’я) оброблятимуться на основі Вашої згоди (ст. 9 полож. 1 літ. a) RODO).  

 

Персональні дані законного представника неповнолітнього учасника оброблятимуться з 

доказовою метою, пов’язаною з вираженням згоди на участь учасника у Програмі.  

5. Отримувач даних 
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Адміністратор може довірити обробку Ваших персональних даних психологам, терапевтам, 

психіатрам, які співпрацюють при реалізації програми – тільки задля надання ними 

психологічної допомоги. Крім того, дані оброблятимуться, щоб забезпечити необхідні для 

фонду «Обличчя депресії» послуги IT та фінансово-бухгалтерські послуги i прозвітувати щодо 

гранту. Згідно з усталеними умовами доручення обробки персональних даних, Адміністратор 

вимагає згідного з законодавством, високого рівня забезпечення конфіденційності i безпеки 

Ваших персональних даних, які вони оброблятимуть від імені Адміністратора, a подальші 

доручення обробки цих даних вимагають згоди Адміністратора. 

6. Період зберігання даних 

 

Ваші персональні дані зберігатимуться від часу розгляду заявки про надання безкоштовної, 

дистанційної психологічної допомоги, проте не довше ніж на період двох років від дня, коли 

Адміністратор отримав заяву про надання безкоштовної, дистанційної психологічної допомоги. 

Персональні дані людини, яку не приймуть до участі в програмі, Адміністратор усуне впродовж 

семи днів. Дані осіб, які братимуть участь у програмі, оброблятимуться впродовж усього 

періоду дії Програми, і зберігатимуться впродовж двох років з метою документування і 

звітності. 

7. Обов’язок надання даних  

 

Надання Вами даних, зазначених в Анкеті, не є обов’язковим, проте воно є необхідним для 

Вашої участі в Програмі. Ненадання Вами даних робить неможливим розгляд Вашої заяви на 

отримання безкоштовної, дистанційної психологічної допомоги i надання Вам необхідної 

підтримки, тобто організації консультації.  

 

8. Ваші права 

 

Ви маєте право вимагати: 

a) доступу до своїх даних – за ст. 15 RODO, 

b) спростування їх – за ст. 16 RODO, 

c) їх усунення – за ст. 17 RODO, 

d) обмеження обробки – за ст. 18 RODO, 

e) перенесення даних – за ст. 20 RODO, 

f) вираження незгоди з обробкою Ваших персональних даних на основі ст. 6 полож. 1 літ. f) 

RODO – за ст. 21 RODO. 

 

8. У будь-яку мить ви маєте право відступити від згоди на обробку персональних даних, які ви 

надали. Відступлення від згоди не матиме впливу на обробку, яку здійснено на основі Вашої 

згоди до відступлення від неї. Відступлення від згоди унеможливить для нас надання Вам 

безкоштовної, дистанційної психологічної допомоги. 

9. Реалізувати права, про які йшлося вище, можна зазначивши свої вимоги і надіславши їх 

Адміністраторові на електронну адресу: fundacja@twarzedepresji.pl 
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10. Ви маєте право подати скаргу Голові Управління персональних даних, якщо вважатимете, 

що обробка Ваших персональних даних порушує правила RODO. 

 

11. Передання третій державі / міжнародній організації 

 

Ваші персональні дані не будуть передані третій державі / міжнародній організації. 

12. Обробка автоматичним чином 

Адміністратор не робитиме нічого, що пов’язане з автоматичним ухваленням рішення щодо 

персональних даних, зокрема про профілювання. 

 

 


