
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA

1. Wsparcie w postaci poradnictwa rodzinnego oraz spotkań rozwojowych dla dzieci i
młodzieży jest bezpłatne dla mieszkańców Rudy Śląskiej.

2. Spotkania trwają 50 minut i prowadzone są zgodnie z założeniami Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

3. Cykl konsultacji obejmuje ok. 6 spotkań. W uzasadnionych przypadkach może zostać
poszerzony.

4. Na pierwsze spotkanie należy zapisać się poprzez formularz na stronie:
www.nereusz.pl/program-w-zasiegu

5. W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu należy je odwołać minimum
24 godziny przed zaplanowanym terminem również za pośrednictwem formularza.

6. Jeśli osoba zainteresowana nie przyjdzie na spotkanie i nie zostanie ono odwołane,
uniemożliwia to jej dalsze korzystanie ze wsparcia.

7. Kontakt z konsultantem pomiędzy spotkaniami może mieć miejsce wyłącznie w
sprawie odwołania wizyty.

8. Podczas spotkania należy być trzeźwym i wolnym od wszelkich środków
psychoaktywnych.

9. Treść spotkań objęta jest tajemnicą.
10. Prowadzący spotkanie może odstąpić od tajemnicy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub

życia osoby korzystającej ze wsparcia lub jej bliskich i tylko w tym zakresie.
11. Uczestnictwo w spotkaniu oznacza akceptację powyższych warunków.

Dotyczy dzieci i młodzieży:
12. Pierwsze spotkanie dziecka ze specjalistą odbywa się w obecności rodzica.
13. Ostatnie spotkanie ma charakter podsumowujący. Do uczestnictwa w nim może zostać

zaproszony rodzic.
14. Po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym, na prośbę rodzica, możliwe jest

udzielenie informacji po każdym spotkaniu z dzieckiem.

Imię i nazwisko:

Numer kontaktowy:

Adres zamieszkania:

Imię i nazwisko rodzica (gdy ze wsparcia
korzysta osoba małoletnia):

………….……………                                                                           ……………………………….

Podpis konsultanta                                                                                       Data, podpis uczestnika

Zajęcia są dofinansowane ze środków Miasta Ruda Śląska w ramach zadania publicznego:
„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. W zasięgu!”



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE z 4.5.2016 L119) (RODO):

● wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych/danych
osobowych mojego dziecka (niewłaściwe skreślić), w celu świadczenia konsultacji
terapeutycznej w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – jest to
konieczne do wykonania umowy (artykuł 6 RODO, ust. 1b) oraz kontaktu z klientem,
np. w celu umówienia wizyty, konsultacji online (kontakt telefoniczny, e-mail, strona
do umawiania spotkań).

…………………………………..

Data, podpis

● Zbierane i przetwarzane będą dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail i adres zamieszkania.

● Administratorem danych osobowych będzie Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza
z siedzibą przy ul. Leśnej 37 w Rudzie Śląskiej;

● Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, adres do kontaktu:
iodo@nereusz.pl.

● Dane przetwarzane będą przez czas trwania projektu pt.: „Realizacja programów
profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. W zasięgu!”
oraz przez okres 5 lat od jego zakończenia.

● Dane osobowe będą przetwarzane są w celu zapisania się do usługi, wykonania usługi,
rozliczenia projektu oraz potwierdzenia miejsca zamieszkania (warunek
dofinansowania udziału w spotkaniach).

● Dane osobowe przetwarzamy w związku z:
a) wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. f) RODO

● Administrator może ujawnić przetwarzane dane osobowe:
a) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane

przez Administratora (podstrona Internetowa służąca do zapisywania się)
b) Urzędowi Miasta Ruda Śląska – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

● Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie.

● Przysługuje mi prawo do przenoszenia danych, prawo do dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

● Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

● Powyższe dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowania.

Zajęcia są dofinansowane ze środków Miasta Ruda Śląska w ramach zadania publicznego:
„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. W zasięgu!”


