POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
NAUKOWEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
1.Podstawa prawna
Niniejsza Polityka Ochrony danych osobowych (zwana dalej „Polityką Prywatności”) jest
zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej: „RODO”).
2.Informacje firmowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (zwane dalej: „NTPP”)
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
NIP: 113-286-83-45
e-mail: kontakt@ntpp.org.pl
3. Procedury
W czasie korzystania ze strony internetowej i dalszych podstron może Pan/Pani zostać
poproszona/y o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza
kontaktowego lub formularza zgłoszenia/zapytania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia
skorzystanie z usług.
4. Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach
marketingowch. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony
interes, którym jest:
– zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury).
– wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych
– analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej
zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty.
– działalności marketingowej w internecie, również na portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, Instagram.
5. Przekaz danych osobowych osobom trzecim
Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane jedynie w celu
realizacji oferty. NTPP nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych
(w tym adresów e-mail) Użytkowników serwisu. Nie wykorzystujemy pozyskanych danych
osobowych w żadnym innym celu. Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy,
nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych na naszym portalu danych osobowych
Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Podanie danych jest obowiązkowe celem
zapisania Użytkownika na seminaria, kursy, warsztaty, konferencje z zakresu psychoterapii.
6. Narzędzia analityczne
Korzystając ze strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych przez
NTPP z siedzibą przy ul. Katowickiej 18, 03-932 Warszawa, w celu marketingowym. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda
wyrażona w elektronicznym formularzu zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics,
Facebook.

7. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania
możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia Towarzystwa
lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku osób, które zgłosiły bierny i/lub czynny udział w Konferencji „Trauma,
przywiązanie i rezyliencja” (24-26 kwietnia 2020 r.), a nie wyraziły zgody na informowanie
drogą elektroniczną o wydarzeniach organizowanych przez NTPP, dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania biernego i/lub czynnego udziału w
Konferencji oraz przez okres przypadający bezpośrednio po Konferencji wynikający z
konieczności rozliczenia tego udziału, uzyskania zaświadczenia o udziale, itp.
8. Prawa użytkownika
Użytkownik strony ma prawo do wycofania się w dowolnym terminie ze zgody na
przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez zaznaczenie pola określającego tą
zgodę w formularzu elektronicznym znajdującym się na stronie internetowej. Dane osobowe
będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Użytkownik może odwołać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie informacji na adres email:
kontakt@ntpp.org.pl
Użytkownik strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu
nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics
oraz Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z
ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem Danych Osobowych.
PLIKI COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NTPP.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.

