
REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO  

DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZENGO WE WROCŁAWIU 

§ 1  

Informacje Ogólne  

1. Regulamin określa zasady udzielania wsparcia psychologicznego dla Pracowników 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z 

powodu pandemii wywołanej wirusem Sars COV 2 i wynikającymi z niej obostrzeniami. 

2. Organizatorem wsparcia psychologicznego dla Pracowników uczelni jest Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu. 

3. Po wsparcie psychologiczne  mogą zgłosić się Pracownicy/ce, którzy/re    w związku z pandemią 

odczuwają lęk, poczucie bezradności, silne emocje negatywnie wpływające na ich ocenę 

rzeczywistości, uniemożliwiając znalezienie konstruktywnego rozwiązania, lub gdy dostępne 

na co dzień sposoby radzenia sobie z trudnościami okazały się dla nich niewystarczające. 

4. Wsparcie psychologiczne udzielane jest w formie rozmowy z psychologiem, który w jej trakcie 

wysłucha  Pracownika  (jego problemy, przeżywane trudności), a następnie wskaże jak radzić 

sobie ze stresem oraz pomoże wypracować sposoby na wyjście z trudnej sytuacji. 

§ 2 

Organizacja wsparcia 

1. Wsparcie psychologiczne dla Pracowników uczelni  rozpoczyna się  od 1 grudnia 2020 roku. 

2. Pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 3, wysyłają swoje zgłoszenie na jeden z wybranych 

adresów e-mail: julita.urbaniuk@ue.wroc.pl lub aleksandra.karaszewska@ue.wroc.pl. 

3. Spotkania z psychologiem odbywać się będą  za pośrednictwem platformy MS Teams, lub  będą 

prowadzone  w formie rozmowy telefonicznej. 

4. Spotkania są w całości poufne i przeprowadzane z zachowaniem tajemnicy zawodowej.  

5. Czas trwania jednego spotkania z psychologiem w ramach wsparcia psychologicznego  wynosi  

od 60 do 75 minut. 

6. Dla jednego Pracownika przewiduje się maksymalnie 3 spotkania  z psychologiem w ramach 

wsparcia psychologicznego. Spotkania mogą się odbyć w terminie 01.12.2020-31.03.2021. 

7. Wsparcia udzielają zawodowi psychologowie, z odpowiednimi kompetencjami, objęci 

obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej. 

8. Koszty udzielanego wsparcia psychologicznego dla pracowników uczelni pokrywa Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu. 

9. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
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§ 3 

Ochrona danych osobowych  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) Realizator 

Programu informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,                                          

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 

72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem: iod@ue.wroc.pl; 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji wsparcia 

psychologicznego dla zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, dane dedykowane do 

procesu wsparcia psychologicznego. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą specjaliści - zawodowi psychologowie, udzielający wsparcia 

psychologicznego na podstawie umowy współpracy z uczelnią. 

6. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

7.Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia zakończenia współpracy w ramach 

realizowanego wsparcia psychologicznego. 

8. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 
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11. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie ze wsparcia 

psychologicznego organizowanego przez Uniwersytet  Ekonomicznego we Wrocławiu dla pracowników 

uczelni. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 


