Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. 
Pomoc terapeutyczna
dla osób niepełnosprawnych po amputacji kończyny
finansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1.

Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu prowadzi nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla osób z
niepełnosprawnością ruchową, po amputacji kończyny, w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON
związanego z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych – wsparcie psychologiczne, przeciwdziałające negatywnym
skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych.

2.

Konsultacje psychologiczne odbywają się w formie on-line. Uczestnik konsultacji zostanie poinstruowany jak skorzystać z
konsultacji on-line.

3.

Do zapisania pacjenta na bezpłatne konsultacje psychologiczne wymagane jest podanie: imienia i nazwiska uczestnika
projektu, nr telefonu oraz adres e-mail.

4.

Aby wziąć udział w konsultacjach psychologicznych uczestnik musi posiadać dostęp do Internetu, komputer wyposażony
w mikrofon i kamerkę lub telefon komórkowy z ww. funkcjami ( uczestnik konsultacji musi być w stanie sama włączyć
konsultację).

5.

Konsultacje psychologiczne odbywają się w formie on-line. Uczestnik konsultacji zostanie poinstruowany jak skorzystać z
konsultacji on-line. Konsultacje psychologiczne odbywają się w formie online poprzez platformę Webex Cisco

6.

Czas trwania konsultacji: 1h ( 50 min konsultacja, 10 min uzupełnienie karty pacjenta).

7.

Na konsultacje psychologiczne przyjmowany jest Pacjent po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem
telefonu 609 915 005 lub mailowo: centrum@znowuwbiegu.pl
. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decydować
będzie kolejność zgłoszeń.

8.

Częstość spotkań: pacjent ma do wykorzystania 10 spotkań, pierwsze umawiane jest pod nr telefonu podanym w punkcie
7 niniejszego regulaminu. Kolejna spotkania można umawiać indywidualnie z psychologiem po zrealizowaniu pierwszej
konsultacji.

9.

Psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej procesu terapii oraz wszelkich informacji otrzymanych
od Pacjenta. Zasada zachowania tajemnicy zawodowej psychologa-terapeuty może nie obowiązywać wyłącznie w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta.

10. Konsultację psychologiczną, prowadzi wykwalifikowany psycholog z uprawnieniami do wykonywania zawodu.
11. Nie odwołanie umówionego spotkania co najmniej dzień przed konsultacją jest jednoznaczne z wykorzystaniem jednej z
przysługujących liczby wizyt.
12. Zapisanie się na konsultację jest jednoznaczne z wykorzystaniem przysługującej wizyty.
13. Psycholog zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wizyty, jednak wyłącznie w sytuacji nagłej.
14. Dokumentacja psychologiczna jest przechowywana przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu
.
15. Czas trwania projektu 1.12.2020- 31.05.2021.
16. Osoba przystępująca do projektu potwierdza, że jest osobą po przebytej amputacji.
17. Udział w projekcie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z
04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA CENTRUM REHABILITACJI ZNOWU W BIEGU. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: FUNDACJA CENTRUM
REHABILITACJI ZNOWU W BIEGU, ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków, poprzez email: centrum@znowuwbiegu.pl lub
telefonicznie pod numerem telefonu: 609915005.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: FUNDACJA CENTRUM
REHABILITACJI ZNOWU W BIEGU, ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków, poprzez email: 
iod@iods.pl
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy, poprzez akceptację postanowień regulaminu, dotyczących skorzystania z bezpłatnych konsultacji
psychologicznych, w tym przetwarzania wizerunku, udostępnianego podczas wizyt on-line (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b
RODO),
2) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy i wzięcia udziału w projekcie.
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa
Administracja Skarbowa, PFRON lub inne organy państwowe.
2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom
usług informatycznych, prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi (czas trwania konsultacji), a następnie przez okresu 1
roku, w celu rozliczenia i sprawozdawczości projektu.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) Otrzymania kopii danych osobowych,
3) Sprostowania danych osobowych,
4) Usunięcia danych osobowych,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z
Administratorem.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw
trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.
Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu ul: Odrzańska 13
lok. 2
30-408 Kraków 
cetrum@znowuwbiegu.pl
,
www.znowuwbiegu.pl tel: 609 915 005

