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POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA – ZASADY OCHRONY DANYCH

Dokument ten dotyczy zbierania, przechowywania i dostępu do informacji 
podawanych przez uczestników kursów medytacji Vipassana. Dane są zawarte w 
następujących dokumentach:

1. Formularze zgłoszenia uczniów/usługujących Dhammie wypełniane przed 
kursem

2. Formularze rejestracji uczniów/usługujących Dhammie wypełniane na kursie
3. Kwestionariusz medyczny
4. Kwestionariusze praktyk kolidujących  z praktyką Vipassany.

Informacje zawarte w tych dokumentach będą dalej nazywane danymi. Właścicielem 
danych jest Polska Fundacja Medytacji Vipassana, zwana dalej Fundacją.

Dokument ten dotyczy również not, które w rzadkich przypadkach Nauczyciele 
sporządzają na kursach i przekazują innym Nauczycielom. Ten rodzaj danych będzie 
dalej nazywany  notami.

Definicje innych określeń używanych w tym dokumencie:
Asystujący Nauczyciel: osoba, wyznaczona przez S.N. Goenkę lub jego 
przedstawiciela do prowadzenia kursów medytacji Vipassana.
Uczeń: Każdy kto zgłasza się na kurs medytacji Vipassana prowadzony przez S.N. 
Goenkę lub wyznaczonego Nauczyciela.
Starszy Uczeń:  Każdy, kto ukończył kurs medytacji Vipassana pod kierunkiem S.N. 
Goenki lub wyznaczonego Nauczyciela
Rejestrator: starszy uczeń, który na prośbę Asystującego Nauczyciela lub 
Stowarzyszenia przyjmuje formularze zgłoszeń, medyczne kwestionariusze, i/lub 
kwestionariusze praktyk kolidujących z Vipassaną dla potrzeb kursu medytacyjnego.
Kierownik Kursu (kierownik kursu dla kobiet/kierownik kursu dla mężczyzn): 
starszy uczeń, który został poproszony przez Asystującego Nauczyciela o przyjęcie 
obowiązków kierowania niektórymi sprawami na kursie.
Kierownik Biura: starszy uczeń, który został poproszony przez Fundację lub 
Asystującego Nauczyciela o sprawowanie obowiązków administracyjnych  dla 
Fundacji.
Usługujący Dhammie (Dhamma Server): starszy uczeń, który zaoferował swoją 
pomoc na kursie medytacyjnym albo w ośrodku bez otrzymywania wynagrodzenia.
Tłumacz: starszy uczeń, który został poproszony przez Asystującego Nauczyciela lub 
Rejestratora o tłumaczenie informacji zawartych w formularzach dla Asystującego 
Nauczyciela lub Rejestratora. 

Cel zbierania danych: 
1. Umożliwienie Asystującemu Nauczycielowi ocenę, czy uczeń spełnia warunki 

przyjęcia na kurs, umożliwienie Rejestratorowi zaplanowanie 
zakwaterowania, wyżywienia a czasem również transportu dla uczniów. 

2. Umożliwienie właściwego prowadzenia i pomocy uczniom przed kursem, w 
czasie kursu, jak też po nim. 

3. Sporządzenie listy uczniów, którzy uczestniczyli w kursach, organizowanych 
przez Fundację.



Zbieranie danych
1. Rejestrator zbiera formularze zgłoszeń i jeśli zachodzi taka potrzeba również 

kwestionariusze medyczne i/lub kwestionariusze dotyczące praktyk 
kolidujących z Vipassaną przed przyjęciem ucznia/usługującego na kurs. 
Uczniowie przekazują informacje dobrowolnie.

2. Kierownik Kursu lub Kierownik Biura zbiera formularze wypełniane  przez 
uczniów/usługujących zaraz po przybyciu do miejsca, gdzie odbywa się kurs. 
Kierownik Kursu lub Kierownik Biura przekazują wszystkie formularze, jak 
też kwestionariusze medyczne i kwestionariusze dotyczące innych praktyk, 
Asystującemu Nauczycielowi (Nauczycielom), prowadzącemu 
(prowadzącym) kurs.

Dostęp do danych
1. Formularze zgłoszenia mogą czytać: Rejestrator, Asystujący Nauczyciel 

(Nauczyciele) prowadzący kurs lub inny Nauczyciel, który wyraża zgodę na 
przyjęcie na kurs. Jeśli zachodzi taka potrzeba, tłumacz może tłumaczyć dane 
zawarte w formularzu. 

2. Kwestionariusze Medyczne mogą czytać : Rejestrator, Asystujący Nauczyciel 
(Nauczyciele) prowadzący kurs lub inny Nauczyciel, który wyraża zgodę na 
przyjęcie na kurs. Jeśli zachodzi taka potrzeba, tłumacz może tłumaczyć dane 
zawarte w formularzu. 

3. Kwestionariusz dotyczący praktyk mogących kolidować z Vipassaną mogą 
czytać: Rejestrator, Asystujący Nauczyciel (Nauczyciele) prowadzący kurs lub 
inny Nauczyciel, który wyraża zgodę na  przyjęcie na kurs. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba, tłumacz może tłumaczyć dane zawarte w formularzu. 

4. Strony zewnętrzne formularza rejestracyjnego, czyli stronę 1 i 4 może czytać 
Starszy Uczeń wyznaczony przez Nauczyciela. Najczęściej jest to Kierownik 
Kursu, Kierownik Biura, Asystujący Nauczyciel (Nauczyciele). 

5. Strony wewnętrzne formularza rejestracyjnego, czyli stronę 2 i 3 może czytać 
jedynie Asystujący Nauczyciel. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może poprosić 
tłumacza o przetłumaczenie formularza. 

Przyczyny przechowywania danych
Dane są przechowywane z następujących powodów: 

1. Są dokumentacją kursu.
2. Aby w przyszłości ułatwić udzielenie pomocy uczniom (kiedy zgłoszą się na 

następny kurs)
3. Ze względów prawnych. 

Przechowywanie danych
Formularze zgłoszeń są  przechowywane w szufladzie w siedzibie Fundacji
 w Warszawie ul. Ekologiczna 8 m.79. 1-2 dni przed rozpoczęciem kursu są 
przekazywane Asystującemu Nauczycielowi, prowadzącemu kurs. Podczas kursu 
wszystkie formularze przechowuje Asystujący Nauczyciel (Nauczyciele) w swoim, 
zamykanym na klucz pokoju, do którego nikt inny nie ma dostępu.  Po zakończeniu 
kursu, wszystkie formularze są zabierane przez Asystującego Nauczyciela 
(Nauczycieli) do najbliższego ośrodka medytacji Vipassana- Dhamma Dvara Alte 
Straße 6, 08-606 Triebel, Niemcy, gdzie są przechowywane w zamykanej na klucz 
szafie, do której mają dostęp jedynie Asystujący Nauczyciele i czasem Kierownik 
Biura Ośrodka, działający zgodnie z instrukcjami Nauczyciela. Formularze są 



przechowywane w segregatorach według daty, miejsca i kraju, w którym odbył się 
kurs.  

Można sporządzić na komputerze wyciąg z danych podawanych przez uczniów w 
celu szybkiego przejrzenia przez Asystującego Nauczyciela lub Rejestratora podczas 
kursu. Wyciąg z danych z wyjątkiem: imienia, nazwiska ucznia, daty urodzenia, płci, 
adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska partnera musi być 
usunięty z pamięci komputera zaraz po zakończeniu kursu. W pamięci komputera 
można pozostawić również daty, ilości i rodzaje odbytych kursów.  

Niszczenie danych
Wszystkie formularze, przechowywane w ośrodku medytacyjnym powinny być 
zniszczone po upływie 10 lat. 

Wyciągi z danych sporządzone w pamięci  komputera, przeznaczone do użytku przed 
i w czasie kursu, należy usunąć po zakończeniu kursu z wyjątkiem danych 
dopuszczonych do przechowywania określonych w paragrafie „Przechowywanie 
danych”

Instrukcje dla Rejestratorów dotyczące postępowania z danymi:
Poniższy tekst służy zapewnieniu, że Rejestratorzy wiedzą, jak postępować z danymi.
“Formularze mogą zawierać dane poufne dotyczące uczniów i usługujących  
Dhammie. Nie wolno kopiować danych bez pozwolenia asystującego Nauczyciela. Nie  
wolno udostępniać danych nikomu poza Asystującym Nauczycielem, Kierownikiem 
Kursu lub Kierownikiem Biura Ośrodka. Niektóre dane z formularzy mogą być 
wprowadzane do komputera, aby ułatwić pracę Kierownictwu Kursu. Nie wolno 
czytać strony 2 i 3 formularza rejestracyjnego. Danych z formularzy nie wolno nigdy i  
nikomu wykorzystać w celach komercyjnych.
Wyciąg z danych dostarczonych przez uczniów może być przechowywany w pamięci  
komputera.  Wszystkie dane z wyjątkiem: imienia, nazwiska ucznia, daty urodzenia,  
płci, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska partnera, dat, ilości i  
rodzajów odbytych kursów, muszą być usunięte z pamięci komputera zaraz po 
zakończeniu kursu.
Rejestrator musi również zapewnić, że wszystkie listy elektroniczne i pliki  
komputerowe dotyczące uczniów danego kursu (z wyjątkiem imion, nazwisk, daty  
urodzenia, płci, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska partnera 
w bazie danych)będą usuwane zaraz po kursie. Dokumenty te powinny zostać  
wydrukowane, dołączone do formularzy, a następnie usunięte z pamięci komputera. 
Raz do roku Rejestrator razem z Asystującym Nauczycielem, powinien zajrzeć do 
przechowywanych formularzy  wyrzucić te, które są przechowywane 10 lat.  
Formularze powinny być niszczone niszczarką do dokumentów.”

Instrukcje dla Kierowników Kursu i Kierowników Biura dotyczące 
postępowania z danymi:
Poniższy tekst służy zapewnieniu, że Kierownicy Kursu i Kierownicy Biura wiedzą, 
jak postępować z danymi.
“Formularze mogą zawierać dane poufne dotyczące uczniów i usługujących  
Dhammie. Nie wolno kopiować danych bez pozwolenia asystującego Nauczyciela. Nie  
wolno udostępniać danych nikomu poza Asystującym Nauczycielem, Kierownikiem 
Kursu lub Kierownikiem Biura Ośrodka. Kierownik Kursu lub Kierownik Biura mogą 



czytać jedynie 1 i 4 stronę formularza rejestracyjnego. Jedynie Asystujący Nauczyciel  
może czytać strony2 i 3. 
Nie wolno  czytać formularza zgłoszenia(z wyjątkiem takich danych jak imię  
nazwisko, płeć i wiek), kwestionariusza medycznego kwestionariusza dotyczącego 
innych praktyk kolidujących z Vipassaną. . 
Danych z formularzy nie wolno nigdy i nikomu wykorzystać w celach komercyjnych.
Uczniowie mogą mieć wgląd do własnych danych pod pewnymi warunkami  
określonymi w Zasadach Ochrony Danych” 

Instrukcje dla Tłumaczy dotyczące postępowania z danymi:
Poniższy tekst służy zapewnieniu, że Tłumacze wiedzą, jak postępować z danymi.
“Formularze mogą zawierać dane poufne dotyczące uczniów i usługujących  
Dhammie. Możesz jedynie sporządzać tłumaczenie formularzy i kwestionariuszy na  
użytek Asystującego Nauczyciela lub Rejestratora. Nie wolno przechowywać i  
przekazywać jakichkolwiek danych innym osobom poza Asystującym Nauczycielem i  
Rejestratorem”

Instrukcje dla Asystujących Nauczycieli dotyczące postępowania z danymi:
Poniższy tekst służy zapewnieniu, że Nauczyciele wiedzą, jak postępować z danymi.
“Formularze mogą zawierać dane poufne dotyczące uczniów i usługujących  
Dhammie. Informacji poufnych takich  jak n.p. informacje medyczne nie wolno 
przekazywać innym osobom. Wyjątek stanowią nagłe sytuacje medyczne i kontakt z  
przedstawicielami prawa w sytuacjach określonych prawem.
Informacje nie będące informacjami poufnymi, takie jak n.p. dane adresowe można 
przekazywać uczniom, w celu ułatwienia im medytacji(na przykład imię, nazwisko  i  
adres zamieścić w autoryzowanym w tej tradycji biuletynie). Nigdy nie wolno  
Asystującemu Nauczycielowi, Stowarzyszeniu, ośrodkowi ani nikomu innemu 
wykorzystać danych do celów komercyjnych. Uczniowie mogą mieć wgląd do 
własnych danych pod pewnymi warunkami określonymi w Zasadach Ochrony  
Danych” 
Raz w roku Rejestrator poprosi o nadzór przy sprawdzaniu, czy jakieś formularze są  
przechowywane dłużej niż 10 lat, formularze takie należy zniszczyć. Zapewnij  
pobranie i zniszczenie dokumentów bez czytania czy kopiowania.”

Noty sporządzane przez Asystujących Nauczycieli
W wyjątkowych przypadkach, Asystujący Nauczyciel (Nauczyciele), może (mogą) 
sporządzić oddzielna listę zawierająca noty dotyczące uczniów. Lista ta może być 
przechowywana w wersji pisanej odręcznie, jak też elektronicznej. Listę należy 
przechowywać z zachowaniem zasad szczególnej tajności, tak, aby dostęp do niej 
mieli jedynie Asystujący Nauczyciele i do pewnego stopnia Rejestratorzy. 
Przekazywanie informacji zawartych w notach ma służyć umożliwieniu innym 
Nauczycielom udzielenia wsparcia tym uczniom na kursach w przyszłości, w 
wyjątkowych przypadkach ma uniemożliwić uczniom uczestnictwo w następnych 
kursach. Noty mogą w wyjątkowych przypadkach zawierać informacje dotyczące 
zdrowia i przyjmowanych leków. Noty te mają być sporządzane tylko wtedy, jeśli jest 
to rzeczywiście niezbędne, nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to 
konieczne. Noty nie powinny zawierać informacji poufnych, chyba, że uczeń wyraził 
na to zgodę, n.p. podpisując formularz rejestracyjny. 
Lista elektroniczna sporządzona na podstawie not będzie prowadzona przez specjalnie 
do tego zadania wyznaczoną osobę przez S.N.Goenkę lub jego reprezentanta. Listy 



odręczne, jeśli takie są gromadzone, są prowadzone przez Rejestratora w ośrodku, 
tam tez są przechowywane. 

Każdy Asystujący Nauczyciel jest odpowiedzialny za dopisanie danych do listy i 
będzie traktowany jako właściciel tych danych. 

Prawo dostępu Uczniów i Usługujących Dhammie do ich własnych danych
Każda osoba może się zwrócić do stowarzyszenia lub ośrodka z prośbą o wgląd do 
kopii swoich danych, o ile takie dane są rzeczywiście przechowywane. Osoba taka 
powinna wyrazić swoja prośbę na piśmie podając swoje imię, nazwisko, daty kursów, 
w których uczestniczyła, dołączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze 
zdjęciem. Stowarzyszenie/ośrodek prześle kopię danych w ciągu miesiąca od daty 
otrzymania prośby wraz z kopią dokumentu identyfikującego. 

Osoba, która życzy sobie dokonać korekty swoich danych przechowywanych przez 
Stowarzyszenie/ośrodek, może to zrobić przesyłając pisemną prośbę zawierającą 
dotychczasowe dane, nowe dane, dołączając kopię dokumentu identyfikującego. 
Decyzja akceptacji zmiany danych leży w gestii Asystującego Nauczyciela, jego 
decyzja zostanie przekazana zainteresowanemu w ciągu miesiąca. W przypadku braku 
akceptacji, zainteresowany otrzyma odpowiedź odmowną z uzasadnieniem. 

Prawo dostępu Uczniów i Usługujących Dhammie do swoich danych dotyczy również 
not sporządzanych przez Asystujących Nauczycieli, przechowywanych w sposób 
opisany w punkcie „Noty sporządzane przez Asystujących Nauczycieli”.



<POLISH VIPASSANA TRUST- DATA PROTECTION POLICY

This document concerns the collection, storage and viewing of the information given 
by students in connection with a Vipassana Meditation course. The data could be 
contained in any of the following documents:

1. Students/Dhamma Servers Application Form
2. Students/Dhamma Servers Registration Form
3. Medical Questionnaires
4. Practices in Conflict Questionnaires

This information will be referred to in this document as the data.
The owner of the data is Polska Fundacja Medytacji Vipassana. The owner is referred 
to in this document as The Trust.

This document also concerns notes that in rare cases are processed and shared among 
Assistant Teachers in relation to courses. Such data will be referred to as the notes. 

Definitions of other Terms that are used in this Document
Assistant Teacher. Anyone who has been appointed by S.N. Goenka, or his 
representative, to conduct Vipassana Meditation courses.
Student: Anyone who applies to come to a Vipassana Meditation course, led by S.N. 
Goenka, one of his Teachers or his Assistant Teachers.
Old Student: Anyone who has completed a Vipassana Meditation course under S.N. 
Goenka, one of his Teachers or one of his Assistant Teachers.
Registrar: An old student asked by an Assistant Teacher or the Trust to process 
application forms, Medical Questionnaires and/or Practices in Conflict Questionnaires 
for a Vipassana Meditation course.
Course Manager (male or female manager): an old student who has been asked by 
an Assistant Teacher to manage (a part of) a Vipassana course.
Centre Office Manager: an old student who has been asked by the Trust or an 
Assistant Teacher to perform administrative tasks for the Trust. 
Dhamma Server: an old student who offers to help on a course or at a centre without 
remuneration.
Translator is an old student who is asked by an Assistant Teacher or Registrar to 
translate information on forms for use by the Assistant Teacher or Registrar.

Purpose of Collecting the Data
1. To enable the Assistant Teacher to assess if a student is suitable to be accepted 

for a course and to enable the registrar to plan accommodation, food and 
sometimes transport for the student. 

2. To enable proper guidance and assistance to be given to students prior to, 
during and after a Vipassana course

3. To provide a record of students who have attended courses offered by the 
Trust.

Collection of Data
4. The Registrar collects Application Forms and sometimes, Medical 

Questionnaires or/and Practices in Conflict Questionnaires before a 
student/Dhamma Server is admitted to a course. Students give information 
voluntarily.



5. The Course Manager or Centre Office Manager collects Registration Forms 
from students/Dhamma Servers on arrival at the course site. The Registrar and 
Course Manager hand over all Application and Registration Forms, including 
Medical Questionnaires and Practices In Conflict Questionnaires to the 
Assistant Teacher(s) conducting the course.

Viewing of Data
1. The Application Forms may be read by the Registrar(s), the Assistant 

Teacher(s) conducting the course or another Assistant Teacher who can give 
approval for acceptance to a course. A translator may translate the data on this 
form where necessary.

2. The Medical Questionnaires may be read by the Registrar, the Assistant 
Teacher(s) conducting the course or another Assistant Teacher who can give 
approval for acceptance to a course. A translator may translate the data on this 
form where necessary.

3. The Practices in Conflict Questionnaire may be read by the Registrar, the 
Assistant Teacher(s) conducting the course or another Assistant Teacher who 
can give approval for acceptance to a course. A translator may translate the 
data on this form where necessary.

4. The outside of a Registration form (i.e. pages 1 and 4) can be read by any old 
student approved to do by an Assistant Teacher. This will mostly be the 
Course Manager, the Centre Office Manager and the Assistant Teacher(s). 

5. The inside of a registration form (i.e. pages 2 and 3) may be read only by an 
Assistant Teacher. A Registration Form may be translated by a translator if 
necessary.

Reasons for storage
The Data are stored for the following reasons: 

1. To provide a record of the course.
2. To enable help to be given to students in the future (when coming for another 

course).
3. For legal reasons.

Storage of Data
Forms are stored in the trust office in Warszawa ul. Ekologiczna 8/79  in a filing 
cabinet until one or 2 days before the course. During the course the forms are kept in 
the Assistant Teacher residence with the key only available to the Assistant 
Teacher(s). After the course all the forms are sent by Assistant Teacher/s conducting 
the course to Vipassana Centre-Dhamma Dvara in Germany Alte Straße 6, 08-606 
Triebel where are kept in a locked cabinet in teachers’ residence. Only Assistant 
Teachers, or at times the Centre Office Manager, acting under instructions from an 
Assistant Teacher, can access them. They are stored in folders by the date of the 
course. 

A summary of the data provide by a student may be made on a computer for easy 
perusal by the Assistant Teacher or the registrar during the course. This summary 
data, except the student’s name, date of birth, gender, address, email address, 
telephone number and partner’s name must be deleted from the computer after the 



course has ended. The following information may also be retained in the computer 
record: course dates and types of courses that student has attended.

Destruction of Data
The forms held by the trust will be destroyed after a period of 10 years.

Summary data made on a computer for use before and during a course must be 
removed from the computer after the completion of the course unless permitted above 
in the paragraph “Storage of Data”.

Instructions given to Registrars regarding the Data
The following text is used to ensure that registrars know how to deal with the data.
“These forms may contain sensitive data regarding students and Dhamma Servers.  
The data may not be copied without the permission of an Assistant Teacher. The data  
may not be given to anyone other than an Assistant Teacher, a Course Manager or a  
Centre Office Manager. To assist with management of the course, some of the data  
from these forms may be entered into a computer.  You may not read pages 2 and 3 of  
the registration forms. The data may never be used for commercial purposes by the  
Trust, the centre or anyone else

Data that students supply may be summarised on a computer, however all data must  
be removed at the end of a course except student’s name, date of birth, gender,  
address, email address, telephone number, partner’s name, course dates and types of  
courses that student has attended. 
The registrar must also ensure that all emails and electronic files pertaining to  
students (apart from student’s name, date of birth, gender, address, email address,  
telephone number and partner’s name in the database) on each course are deleted at  
the end of each course. These documents should be printed off and stored with other  
student forms and then deleted form the computer.

Once every year the registrar together with an Assistant Teacher should look at the  
stored course forms and remove all course forms for any courses that took place  
more than 10 years ago These forms should be completely destroyed, for example in a  
paper shredder.”

Instructions given to Course Managers and Centre Office Managers regarding 
the Data
The following text is used to ensure that Course Managers and Centre Office 
Managers know how to deal with the data.
“ These forms may contain sensitive data regarding students and Dhamma Servers.  
The data may not be copied without the permission of an Assistant Teacher. The data  
may not be given to anyone other than an Assistant Teacher, a Course Manager or a  
Centre Office Manager. A Course Manager or a Centre Office Manager may read 
only pages 1 and 4 of the Registration Form. Only Assistant Teachers may read pages  
2 and 3. You may not read the Application Forms (other than the names, ages and 
gender), the Medical Questionnaires or the Practices in Conflict Questionnaires. The 
data may never be used for commercial purposes by the Trust, the centre or anyone  
else. The data may be shown to the student who gave the data under certain  
circumstances. These circumstances are given in the Data Protection Policy.” 



Instructions given to Translators regarding the Data
The following text is used to ensure that Translators know how to deal with the data.
“ These forms may contain sensitive data regarding students and Dhamma Servers.  
You may only provide a translated version of what is in the forms for use by the  
Assistant Teacher or Registrar. You must never retain any data yourself or convey  
any data to anyone other The Assistant Teacher and the Registrar.”  

Instructions given to Assistant Teachers regarding the Data
The following text is used to ensure that Assistant Teachers know how to deal with 
the data.
“These forms may contain sensitive data regarding students and Dhamma Servers.  
The sensitive data such as medical information may not be given to others except in  
the case of medical emergency or to a lawyer for legal reasons. The non-sensitive  
information such as address data may be given to others to assist students in their  
meditation (for example giving the name and address to an authorized newsletter in  
this tradition). The Assistant Teacher, the Trust, the centre or anyone else may never  
use the data for commercial purposes. The data may be shown to the student who 
gave the data under certain circumstances. These circumstances are given in the  
Data Protection Policy.

Once every year the registrar will ask for supervision while forms more than 10 years  
old are destroyed. Ensure that the forms are taken and destroyed without reading or  
copying.”

Notes taken by Assistant Teachers
In rare cases, the Assistant Teacher(s) may process notes referring to students on a 
separate list. Such a list can be kept electronically or manually. The data is kept 
strictly confidentially and will be accessible only to Assistant Teachers and to some 
extent Registrars. The purpose of sharing these notes is to enable other Assistant 
Teachers to support students on future courses, and in rare cases restricting students 
from attending future courses. The notes may in rare cases include information on 
health and medication. Such notes are only to be processed when this is absolutely 
necessary and should not be kept for longer than required. The notes will not include 
sensitive data unless the student has consented to this, for example by signing the 
registration form. 

The electronic list of notes will be maintained by a listmaster, who is appointed to 
fulfil this task by S. N. Goenka or his representative. Manual lists, in case such are 
kept, are maintained by the Registrar at the center where the list is kept. 

Each Assistant Teacher is responsible for the entries that they make and shall be 
regarded as the owner of that data. 

Rights of Access of Students and Dhamma Servers to their own Data
Someone who believes that the centre has stored information that he/she has provided 
may view a copy of that information, if it actually exists. Such a person must provide 
the centre with his/her name and the dates of the course which he/she applied for in 
writing, together with a copy of suitable identification (for example a drivers license.) 
The copy of the data may be picked up after one month from the date of the request, 
upon production of the identification document.



Someone who wishes to correct data regarding him/herself which is held by the centre 
must provide a copy of the data as currently held (obtained as described above) and a 
written request containing the changes, together with identification. The decision as to 
whether to accept the change or not will be made by an Assistant Teacher and 
conveyed to the applicant within a period of one month. If the changes are not 
accepted then the reasons for non-acceptance will be given.

Right of access of Students and Dhamma Servers to their own data shall also apply to 
notes that are taken by Assistant Teachers and that are processed according what is 
mentioned above under “Notes taken by Assistant Teachers”. 
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