Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Tożsamość administratora i dane kontaktowe




Administratorem w odniesieniu do Twoich danych osobowych jest SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
(dalej: „Uniwersytet SWPS” lub „administrator”).
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: medstres@swps.edu.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Stres Lab, s. 114”.

Inspektor ochrony danych


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), z którym można się
skontaktować poprzez e-mail iod@swps.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora z dopiskiem „IOD”. Z IOD możesz się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

Cele i okres przetwarzania Twoich danych




Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z korzystania z
programu Med-Stres SOS; podstawą prawną przetwarzania jest Twoja wyraźna zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
[dalej: „RODO”]);
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania programu Med-Stres
SOS lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kto będzie przetwarzał Twoje dane



Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników
Uniwersytetu SWPS zaangażowanych w projekt Med-Stres SOS.
Do Twoich danych dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu
SWPS, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne.

Prawa, które Ci przysługują






Masz prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, ich przenoszenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem administratora z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowe informacje


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie danych w postaci
nazwy użytkownika (loginu), adresu e-mail i hasła jest niezbędne w celu umożliwienia Ci
dostępu do programu Med-Stres SOS. Ewentualne konsekwencje niepodania danych to brak
możliwości uczestnictwa w programie Med-Stres SOS.





Wszelkie ewentualne dane osobowe, które podasz przy wykonywaniu ćwiczeń, w tym w
szczególności ewentualne dane o stanie zdrowia, podajesz dobrowolnie w wybranym przez
Ciebie zakresie.
Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez
profilowanie, na podstawie Twoich danych osobowych.

