RegulaminSzkolenia: 
SzkolenieWprowadzenieDBT2021  
WprowadzeniedoTerapiiDialektyczno-Behawioralnej 
I.Postanowieniaogólne 
1.
Wydarzenie Wprowadzenie do Terapii Dialektyczno-Behawioralnej - zwane w dalszej części
regulaminuSzkoleniem,zostaniezrealizowanewformie4-dniowegozjazduON-LINEwdniach10-11
oraz28-29 października2021,prowadzącydrAlanE.Fruzzetti, 
2. OrganizatoremSzkoleniajestPolskieTowarzystwoTerapiiDialektyczno-Behawioralnejzsiedzibą
w Gdańsku, ul. Politechniczna 9/7 80-288 Gdańsk, NIP: 9571090202, REGON: 366073484 KRS:
0000652425zwanydalejOrganizatorem. 
3. Formuła online oznacza zarówno transmisję w czasie rzeczywistym umożliwiającą udział
Uczestników jak również udostępnienie nagrań audio i/lub wideo wybranych, uprzednionagranych
wystąpieńorazfilmówszkoleniowych. 
4. Językiem Szkolenia jest język polski. Organizator będzie zapewniać tłumaczenie symultaniczne.
Materiałyprezentowaneprzezprowadzącegobędąprzetłumaczone. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia. W przypadku odwołania Szkolenia
Organizator jest zobowiązany poinformować o tym Uczestników nie później niż na 7 dni przed
planowanymrozpoczęciemSzkolenia. 
6. Szczegółowy Harmonogram szkolenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Polskiego
TowarzystwaTerapiiDialektyczno-Behawioralnej:h
 ttps://ptdbt.pl/wprowadzenie_do_dbt_2021/ 
7.Organizator zastrzegasobieprawodozmianwHarmonogramieiProgramieSzkolenia 
8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa wSzkoleniui
obowiązująwszystkichUczestników. 
II.Zgodanaudostępnieniewizerunku 
1. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że ma świadomość, że forma
online Szkolenia oznacza, że przy włączonej kamerze w urządzeniu Uczestnika pozostali uczestnicy
szkoleniabędąmoglizapoznaćsięzwizerunkiemorazpersonaliamiUczestnika.Uczestnikniniejszym
wyrażanatozgodę. 
2. Uczestnik,poprzezakceptacjęniniejszegoRegulaminu,oświadcza,żewyrażazgodęnanagrywanie
przezOrganizatoraprzebieguSzkolenia,wzakresiezapisuaudioiwideo.Uczestnikpoprzezakceptację
niniejszego Regulaminuoświadcza,żewyrażazgodęnaudostępnianiejegowizerunkuipersonaliów,
zamieszczonych na nagraniach, innym zarejestrowanym uczestnikom i osobom biorącym udział w
kolejnych edycjach szkoleń z zakresu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej organizowanych przez
PolskieTowarzystwoTerapiiDialektyczno-Behawioralnej. 
III.Zasadyuczestnictwa 
1.
Ramowy
program
Szkolenia
znajduje
się
na
stronie
internetowej
https://ptdbt.pl/wprowadzenie_do_dbt_2021/ . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w
przypadkuzarejestrowanychuczestników). 

2. WSzkoleniumogąwziąćudział: 
psychologowie, 
psychiatrzy, 
psychoterapeuci/uczestnicycałościowegoszkoleniapsychoterapeutycznego* 
pedagodzyorazinnispecjaliściipraktycyzdrowiapsychicznego** 
*Psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapeutycznego 4 letniego w uznanym
nurcie: osoby z certyfikatem psychoterapeuty szkolenia całościowego, osoby które ukończyły
szkoleniecałościowe,osobywtrakcieszkoleniacałościowego. 
**Pedagodzy,specjaliścisocjoterapii,pielęgniarkipsychiatryczne,terapeuciśrodowiskowi,terapeuci
uzależnień; osoby zainteresowane udziałem nie wymienione w powyższych grupach zawodowych
prosimyokontakt:z arzad@ptdbt.pl 
b) AbyuczestniczyćwSzkoleniukoniecznajestrejestracjapoprzezformularzrejestracjinaSzkolenie
dostępnynastronie:h
 ttps://zapisy.ptdbt.pl/ 
c) Płatności za udział w Szkoleniu należy wpłacać na konto 85 1140 2004 0000360279064629
mBank, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy 24 w
terminie7dniroboczychoddatyzaakceptowaniazgłoszeniaprzezOrganizatorajednakniepóźniejniż
wterminiepłatnościpierwszejratyzgodniezHarmonogramempłatności. 
d) Zgłoszenia na szkolenie są akceptowane automatycznie, o czym uczestnik jest powiadamiany
e-mailem wysłanym z systemurejestracjizadresu:zapisy@ptdbt.plOrganizatorbędzieweryfikować
zgłoszenia uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia uczestnika naszkolenie
jeśliniespełnionwarunkówpodanychwpunkice2lubzinnychważnychpowodów. 
e)Uczestnikjestzobowiązanydokonaćpłatnościzgóryzacałeszkolenie. 
3.Cennik 
Cenyiterminywpłatdlawczesnejrejestracji.Zamknięciewczesnejrejestracji:2021.09.10 
CzłonkowiePTDBT***,Promocyjnawczesnacena,płatnośćdo15.09.2021:1200zł 
Pozostaliuczestnicy,Promocyjnawczesnacenapłatnośćdo15.09.2021:1400zł 
Cenyiterminywpłatdlapóźnejrejestracji.Rozpoczęciepóźnejrejestracji:2021.09.11 
CzłonkowiePTDBT***,Regularnacenapłatnośćnajpóźniejo10.10.2021:1400zł 
Pozostaliuczestnicy,Regularnacenapłatnośćnajpóźniejdo10.10.2021:1500zł 
*** Członkowie PTDBT, członkowie zwyczajni z opłaconymi na bieżąco składkami. Osoby, które
korzystajązezniżkiczłonkowskiejprzyzapisienaszkolenie. 
4. UdziałwSzkoleniu możewiązaćsięzkoniecznościąponiesieniaprzezUczestnikadodatkowych
opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikowi dostęp do sieci Internetowej.
Organizator nie zapewnia dla Uczestników dostępu do sieci internetowej. Uczestnicy Szkolenia we
własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Szkolenia oraz koszty powrotu, a także
noclegu. 

5. Realizacja wpłaty za szkolenie zostanie udokumentowana fakturą VAT. Organizator jest
upoważnionydowystawieniafakturybezpodpisuodbiorcy 
6. Organizator wystawia Fakturę VAT za udział w Szkoleniu na dane podane przez Uczestnika w
FormularzuZgłoszenia. 
a/ Faktura wystawiana jest na podstawie dokładnych danych do faktury, łącznie z nr NIP firmy, na
którąmabyćwystawionalubnumeremPESEL/NIPjeślidotyczytoosobyindywidualnej 
b/ Organizator informuje, żepozakończeniuSzkolenianiebędziemożliwościpoprawieniafakturjuż
wystawionych. 
c/ Nie ma możliwości wystawiania faktur łączonych lub dzielonych, faktury będą wystawiane na
podstawiepłatnościwpływającychnakonto. 
7. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://zapisy.ptdbt.pl/
przyjmowanesądo10.10.2010lubdowyczerpaniamiejsc. 
8.Brakuregulowaniaopłatyzaszkolenielubbrakopłaceniapierwszejratyzgodniezharmonogramem
(pkt III.3) w terminie 7 dni od dnia akceptacji zgłoszenia upoważnia Organizatora do anulowania
zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności
odszkodowawczej. 
9. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegaćharmonogramupłatności.Brakterminowychopłatmoże
sięwiązaćzzablokowaniemUczestnikowi możliwościrealizacjiszkolenia. 
10. Uczestnik otrzyma dostęp do platformyon-lineZOOM(Platforma)naktórejbędzieprowadzone
szkolenie. Dane dostępowe do Platformy nie mogą być przekazywane innym osobom. W razie
ustalenia przez Organizatora, iż zapomocąindywidualnychdanychdostępowychdanegoUczestnika
udziałwSzkoleniubierze(równolegle,bądźwróżnychmomentachczasowych)osobanieuprawniona,
OrganizatorzastrzegasobieprawodozablokowaniaUczestnikowidostępudoPlatformy. 
III.Zmianyharmonogramuiuczestnictwa 
1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające
wykonaniezobowiązaniawcałościlubwdeklarowanejformieizakresie,niemożliwedoprzewidzenia
idozapobieżenia.Zdarzeniemtakimsąwszczególnościwojny,katastrofynaturalne,strajkiorazakty
organówwładzyiadministracjipaństwowej–np.ogłoszenieżałobynarodowej,atakżestanepidemii.
W przypadku Szkolenia w wersji cyfrowej siłą wyższą może być także nagła, niemożliwa do
przewidzenia niewydolność studia transmisyjnego lub dostawcy usług internetowych albo
serwerowychspowodowananp.zalaniem,pożaremczyinnąawariąuniemożliwiającątransmisję. 
2. WprzypadkuodwołaniaWydarzeniazprzyczynniezależnychodOrganizatorawszczególnościSiły
wyższej, które uniemożliwiająprzeprowadzenieSzkolenia,Organizatornieponosiodpowiedzialności
za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywa utraconych kosztów, jakie
Uczestnikponiósłwzwiązkuzezmianamiopisanymipowyżej. 
3. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora uczestnikowi
przysługujeprawozwrotukosztuuczestnictwa. 
4.Wprzypadkuniewystarczającejliczbyzgłoszeńuczestnikównadzień1.10.2021,niepozwalających
napokryciekosztóworganizacyjnychszkolenia,Organizatorzastrzegasobieprawodozmianyterminu
szkolenialubjegoodwołania.  

5. W przypadku zmiany terminu Szkolenia z przyczyn zależnych od Organizatora Uczestnik może
podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwawSzkoleniu,awniesionaopłatajestmuzwracanaza
ilośćdniszkoleniowych,zktórychUczestnikzrezygnował. 
6. WprzypadkurezygnacjizuczestnictwawSzkoleniudodnia15.09.2021 uczestnikowiprzysługuje
prawo zwrotu kosztu uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty
uczestnictwaniebędązwracaneprzezOrganizatora. 
7.Rezygnacja Uczestnika powinna być dokonana w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail:
zapisy@ptdbt.pl oraz zarzad@ptdbt.pl z informacją o imieniu i nazwisku, adresie e-mail jaki był
wykorzystanydorejestracjinaszkolenie. 
8. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana 14 dni po
otrzymaniuprzezOrganizatorapodpisanejkopiifakturykorygującej. 
9. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i braku logowania online Uczestnika na Szkolenie
opłata za udział w szkoleniu nie jest zwracana. Sposób uzupełnienia nieobecności, będzie ustalany
przez Organizatora indywidualnie. Możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w
szkoleniu również będzie rozpatrywana indywidualnie w zależnościodczasutrwanianieobecnościi
sposobuuzupełnieniaprzezuczestnikazaległości. 
10. O odwołaniu szkolenia, zmianie terminu, Organizator poinformuje uczestników na stronie
internetowej: https://ptdbt.pl/wprowadzenie_do_dbt_2021/ oraz wysyłając wiadomość e-mail do
uczestnikównaadresjakizostałpodanywsystemierejestracji. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia tj. m.in. osób prelegentów,
tematów i godzin, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Szkolenia, jeżeli pomimo
zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Szkolenia okaże się
niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych
zdarzeńbędącychpozajegokontrolą.Aktualnyprogrampublikowanybędzienastronieinternetowej
Szkolenia  
12. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieujawniania informacji wrażliwych o
innych uczestnikach szkolenia, opisywanych przypadkach klinicznych czy jakichkolwiek informacji
mogącychnaruszyćdobroosóbtrzecich. 
13.Uczestnikzobowiązanyjestdołączeniasięnaszkoleniezmiejscazapewniającegopoufność. 
IV.Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Szkolenia wobec Organizatorapowinnybyćzgłaszanewformie
pisemnejlistempoleconymzapotwierdzeniemodbiorunaadressiedzibyOrganizatora. 
2. Reklamacje Uczestników Szkolenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni oddnia
zakończeniaSzkoleniawformiepisemnej. 
3.Poupływiewyżejokreślonegoterminużadnereklamacjeniebędąrozpatrywane. 
V.Warunkiświadczeniausługdrogąelektroniczną 
1. Uczestnik aby skorzystać z Platformy powinien dysponować dostępem do Internetu i sprzętem
komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące
wymagania : ▪ Połączenie z siecią Internet o optymalnej przepustowości 10 Mb/s, . ▪ W związku z
czasem trwania transmisji, bez ograniczeń na wielkość transferowanych danych. ▪ Najnowsza

przewidziana dla danego systemu operacyjnego wersja przeglądarki internetowej Chrome, Firefox,
Safari, Edge umożliwiająca odtwarzanie filmów wideo, ▪ Zalecane jest korzystanie ze słuchawek z
mikrofonem.
2.Uczestnikzobowiązanyjestdoprzestrzeganiaponiższychzasad: 
a)Używaniedologowaniapełnegoimieniainazwiska. 
b)NieudostępnianieinnymosobomlinkówdostępowychdopołączenianaSzkolenie 
c)Przetestowaniepołączeniaprzedrozpoczęciemszkoleniawwypadkumałegodoświadczenia
zaplikacjąZoom. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z sieci:
rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego oraz uruchomienie zapory
systemowejnaurządzeniukońcowym(komputer,urządzeniemobilne)zktóregoUczestnikkorzysta. 
4. Na 3 dni przed Szkoleniem (w przypadku późnych rejestracji, po otrzymaniu płatności w
najszybszym możliwym terminie) Uczestnik otrzyma, na podany podczas rejestracji adres email,
komplet informacji dotyczących sposobu korzystania z Platformy, zasad logowania iuczestnictwaw
SzkoleniuOnline. 
 .UczestnikniebędzieprzekazywałlinkówdostępudoSzkoleniażadnejinnejosobie.Uczestnikzostał
5
poinformowany,żelinkitemającharakterindywidualnyisąprzypisanedouczestnika. 
6. Użycie indywidualnych danych dostępowych w celu umożliwienia uczestnictwa w Szkoleniu lub
korzystaniazmateriałówosobomtrzecimjestzabronione. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje świadomego lub nieświadomego
przekazaniaswoichdanychdostępowychprzezUczestnikaosobomtrzecim. 
8.WszystkieudostępnionenaPlatformietreści(m.in.teksty,grafikiwtymlogotypyiznakitowarowe,
zdjęcia, materiały wideo, dźwięki, możliwe do pobrania pliki), podlegają ochronie prawnej na
podstawiestosownychprzepisówprawapowszechnieobowiązującego. 
9. Uczestnik Szkolenia ma prawo do uzyskania dostępu do Platformy i zapoznania się z
przedstawionyminaniejtreściami.Prawotonieoznaczaudzieleniamuzgodynaichnagrywanielub
wykorzystaniewcałościlubwefragmentachwinnychcelachwjakiejkolwiekformie. 
10.Uczestnikzobowiązanyjestdoniepodejmowaniajakichkolwiekdziałańsprzecznychzpowszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym regulaminem oraz do niepodejmowania żadnych
działań,któremogąspowodowaćzachwianiestabilnościlubprzeciążeniePlatformy.Wszczególności
zakazane jest: ▪ wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania na Platformie jakichkolwiek treści
naruszających przepisy prawa lub pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem,
naruszających obyczaje albo mogących naruszać dobra osobiste lub prawnie chronione tajemnice
osób trzecich, ▪ wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania jakichkolwiek szkodliwych
elementów,wtymoprogramowanialubkodówźródłowych(takichjaknp.wirusykomputerowe) 
▪przeprowadzaniejakichkolwiekpróbobejściastosowanychsystemówzabezpieczeń. 
11. Naruszenie przez Uczestnika postanowień ustępów 5,6,7,8,9,10 do niniejszego paragrafu
upoważnia Organizatora lub partnera technicznego – Operatora Platformy do zablokowania
Uczestnikowi dostępu do Platformy, a Uczestnik ponosipełnąodpowiedzialnośćztytułunaruszenia
tychpostanowień. 

12. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Platformy, Organizator lub Operator Platformy
możeprzesyłaćUżytkownikominformacjelubpowiadomieniaocharakterzetechnicznym,niemające
charakteruinformacjihandlowychwrozumieniuUstawyoświadczeniuusługdrogąelektroniczną. 
13.OrganizatorniegwarantujenieprzerwanegolubwolnegoodbłędówdostępudoPlatformy,dołoży
jednakwszelkichstarań,abyjaknajszybciejwyeliminowaćwszelkiezakłóceniajaktylkosiępojawią. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dołączeniem do spotkania na Zoomie
wynikające z niezapoznania lub niezastosowania się do szczegółowych instrukcji dotyczących
konfiguracjioprogramowaniaZoomudostępnionychprzezOperatoraplatformyZoom. 
15. Operator Platformy w trakcie pełnienia 12-miesięcznych usług konserwacyjnych związanych z
zapewnieniem dostępu do archiwum jest uprawniony do prowadzenia prac technicznych lub
konserwacyjnych, w tym również takich, które mogą powodować krótkoterminowe, czasowe
utrudnienialubwyłączeniefunkcjonowaniaPlatformylubniektórychjejfunkcjonalnościitymsamym
uniemożliwiaćalboograniczaćdostępdotreścizgromadzonychwPortalu. 
16. Operator Platformy może w dowolnym czasie przeprowadzić niezbędne prace serwisowe
uniemożliwiające lub ograniczające dostęp do usług mające na celu szybkie przywrócenie
bezpieczeństwaistabilnościsystemuteleinformatycznego. 
VI.Postanowieniakońcowe 
1. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia poprzez stronę:
https://zapisy.ptdbt.pl/ oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem,aOrganizatoremiobowiązującychUczestnikawtrakcietrwaniaSzkolenia. 
2. Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu będą wysyłane w formie pdfnapodanyprzezuczestnikaw
formularzurejestracyjnymadrese-mail.Certyfikatuczestnictwaotrzymająosoby,które 
●

będąobecneibędąaktywnieuczestniczyływszkoleniu,coOrganizatorpotwierdzim.in.: na
podstawie czasu logowania na platformie oraz na podstawie aktywności uczestnika w
ćwiczeniach.Uczestnikjestzobowiązanypodawaćswojepełneimięinazwiskologującsięna
platformie 


3.Niemamożliwościotrzymaniawyżejwymienionychcertyfikatówwwersjipapierowej. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego. 
5. Poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wyrażamzgodęnaprzetwarzaniemoichdanych
osobowych przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (Administrator), ul.
Politechnicza 9/7, 80-288 Gdańsk, w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu
prowadzenia działalności gospodarczej,adresupocztyelektronicznej,numerutelefonu,numeruNIP,
numeruREGON,numeruPESEL.Podstawaprawnaprzetwarzaniadanychosobowychart.6ust.1lit.
a)RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadynr2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator Szkolenia nie
przekazuje,niesprzedajeinieużyczazgromadzonychdanychosobowychUczestnikówinnymosobom
lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i

służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Szkolenia.
Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504). Akceptacja
regulaminuoznaczazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychwcelachszkoleniowych. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie
wiedzyiumiejętnościpoznanychwtrakcietrwaniaSzkolenia. 
7.NiniejszyRegulaminwchodziwżyciezdniemjegozamieszczenianastronieinternetowejSzkolenia. 
8.OrganizatormaprawodozmianypostanowieńRegulaminu.Zmianywchodząwżyciewterminie7
dnioddniaichzamieszczenianastronieinternetowejSzkolenia. 

KLAUZULAINFORMACYJNA 
dotyczącaprzetwarzaniadanychosobowychnapodstawieart.13OgólnegoRozporządzenia o
ochronie danych osobowych zdnia27kwietnia2016roku 
(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016)iUstawyz10maja2018r.oochronie danych osobowych(Dz.U.z
2018r.poz.1000). 

AdministratorDanychOsobowych: 
AdministratoremDanychOsobowych,czylipodmiotemdecydującymotym,jakbędąwykorzystywane
Państwa dane osobowe jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, w imieniu
którejdziałaPrzewodniczącaZarząduM
 agdalenaMuracka-TylkoKontaktzPrzewodniczącąZarządu: 
●
●

drogąpapierowąnaadres:ul.Politechniczna9/7,80-288Gdańsk 
mailowo:zarzad@ptdbt.pl 


Osobaodpowiedzialnazaochronędanychosobowych: 
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki
mailowejsekretarz@ptdbt.pl 

Celeprzetwarzaniaipodstawaprawnaprzetwarzania 
Dane przetwarzane są w celu realizowania działań statutowych stowarzyszenia, przekazywania
informacji o nadchodzących szkoleniach i podejmowanych inicjatywach w stowarzyszeniu oraz do
organizacjiwydarzeń.Dodatkowodaneprzetwarzanesąwcelukontaktuzczłonkamistowarzyszenia
oraz wolontariuszami. Podczas organizacji szkolenia dane przetwarzane są w celu prawidłowych
rozliczeńiwystawieniazaświadczeń. 
Podstawąprawnąprzetwarzaniadanychsą: 
1. Ustawazdnia7kwietnia1989r.Prawoostowarzyszeniach. 
2. Ustawa z  dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów 
3. RozporządzenieParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r.w
sprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
rozporządzenieoochroniedanychosobowych),in.RODO 
4. Ustawazdnia29sierpnia1997r.oochroniedanychosobowych 


OkresprzechowywaniaPaństwadanychosobowych 
Państwadaneosobowebędąprzechowywaneprzezokres: 
1. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,będąprzechowywane
do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu. Dodatkowo dokumentacja członków
stowarzyszeniaorazwolontariuszyprzechowywanajestprzezokres5latodczasurezygnacjiz
członkostwawstowarzyszeniu.Pozakończonymszkoleniudaneuczestnikówprzetwarzanesą
przezokres5lat. 
2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres
przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej
chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla
określeniajednejdatyusunięciadanychdlaumówkończącychsięwdanymroku.

OdbiorcyTwoichdanych 
OdbiorcamiPani/Panadanychbędą: 
Zzachowaniemwszelkichgwarancjibezpieczeństwa,Państwadaneosobowemogązostaćujawnione
osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, wzakresieicelach,
którewynikajązprzepisówprawa;dostawcomusługtechnicznychiorganizacyjnychumożliwiających
udzielanie przez nasze stowarzyszenia świadczeń (w szczególności dostawcom usług
teleinformatycznych),innympodmiotomprzetwarzającymjewnaszymimieniu. 

Prawazwiązanezprzetwarzaniemdanychosobowych 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. 

Obowiązekpodaniadanychikonsekwencjeniepodaniadanych 
Obowiązekpodaniadanychosobowychwynikazprzepisówprawa.Wprzypadkuniepodaniadanych
nie będziemymoglispełnićobowiązkuustawowegoistatutowego,wprzypadkupodanianiepełnych
danychzostanąPaństwowezwanidouzupełnieniadanych. 

PrawowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia. 


