
Ankieta dla użytkowników zakładki edukacyjnej 
 
Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tej zakładce jest dla Państwa przydatna i spotkała się 
z zainteresowaniem. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Zawiera tylko 4 pytania. 
Opracowanie jej wyników pozwoli nam wykorzystać płynące z niej wnioski do rozwijania 
i doskonalenia treści na naszej stronie. 
 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem [X] odpowiedniej odpowiedzi. 
 

1. Płeć: 
a) Kobieta [ ] 
b) Mężczyzna [ ] 
 
2. Miejsce zamieszkania: 
a) Miasto [ ] 
b) Wieś [ ] 
 
3. Województwo (jakie?): ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Jesteś: 
a) Osobą pokrzywdzoną [ ] 
b) Świadkiem [ ] 
c) Specjalistą z obszaru pomagania [ ] 
d) Osobą zainteresowaną tematyką [ ] 

 

_____________ 

 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego z siedzibą na ul. Gęślarskiej 3, 02-412 Warszawa 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Instytucie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl 
3. Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń. W celu rozpatrywania skarg, 
reklamacji czy zwrotu dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie 
upływu rękojmi czy rozliczeniu reklamacji czy zwrotu. Dane osobowe w celu archiwizowania dokumentów 
rozliczeniowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. W celu badania poziomu satysfakcji Czytelników oraz ich oceny pod kątem ulepszania 
pisma, dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu 
wniesienia sprzeciwu. 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty 
świadczące usługi na rzecz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z którymi zostały 
zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści 
danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że 
w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być 
powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 3. 


