
KLAUZULA 

INFORMACYJNA 

Badania Psychologiczne Kierowców i Operatorów „PSYCHOTEST” 
 
 
 
W związku z wprowadzeniem w życie dnia 25 maja 2018 r. 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 
(określane popularnie jako „RODO”) przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących 
przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej 
przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut. 
 
 
 
 
Administratorem danych są Badania Psychologiczne Kierowców i Operatorów „PSYCHOTEST” Stanisław 
Fronc, ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa. 
Możesz się z nami skontaktować telefonicznie, pod numerem  tel. +48 885 508 508 lub mailowo pod adresem: 
psychotest.warszawa@gmail.com. 
 
 
Co to są dane osobowe zgodnie z RODO? 
„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, 
której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane 
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 
 
Dane osobowe zbierane podczas badania psychologicznego służą rzetelnej ocenie Twoich predyspozycji 
psychofizycznych do podejmowania czynności wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (tj. kierowanie 
pojazdami, obsługa maszyn i urządzeń, prace na wysokości, prace wymagające szczególnej sprawności 
psychoruchowej itp.) Aby dokonać rzetelnej oceny Twojego aktualnego stanu psychofizycznego podczas badania 
psychologicznego będziemy zbierać następujące dane: Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane z 
dowodu osobistego i prawa jazdy, dane o lokalizacji (dotyczące m.in. miejsca zamieszkania, miejsca zameldowania, 
miejsca pracy), czynniki określające Twoją fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową i 
społeczną tożsamość. 
 
Co to jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO? 
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 
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Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:   
•  objąć Cię umową świadczenia usługi psychologicznej; 
•  założyć i prowadzić Twoją dokumentację psychologiczną; 
• wypełniać obowiązek przechowywania określonych danych zgodnie ze zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa; 
•  wykonywać obowiązki wynikające z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem Twoich danych; 
•  bronić się przed roszczeniem Twoim, związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi 
psychologicznej; 
•  dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników i kontrahentów; 
•  wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Tobą lub na Twoją rzecz umowy o 
świadczenie usług psychologicznych; 
•  tworzyć na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniające Twoje dane; 
•  przekazać Ci materiały promujące nasze produkty i usługi; 
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 
•  przepisy prawa; 
•  Twoja zgoda; 
•  prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing naszych usług, dochodzenie roszczeń i 
obrona przed roszczeniami. 
 
Jaki jest okres przetwarzania Twoich danych? 
Dane, które przetwarzamy w celu świadczenia usług psychologicznych, będziemy przechowywać przez czas 
określony w przepisach prawa, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes 
administratora danych (w tym marketing) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 
 
Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 
•  podmiotom przetwarzającym dane dla administratora danych, 
•  podmiotom uprawnionym przepisami prawa, 
•  podmiotom, które do tego upoważniłeś. 
 
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; 
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w 
przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; 
c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami 
prawa do ich przetwarzania; 
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w formie 
papierowej (ksero) lub elektronicznej (skan). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, 
abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie 
możliwe. 
h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  
Obowiązek podania danych 
Otrzymanie danych osobowych jest potrzebne do przeprowadzenia rzetelnego orzecznictwa psychologicznego oraz 
koniecznością zadośćuczynienia wymogom ustawowym. 


