REGULAMIN SZKOŁY RODZENIA W CENTRUM EDUKACJI - MAMA
1§
Organizatorem „Szkoły Rodzenia” jest położna Beata Kostusik właścicielka Centrum Edukacji MAMA.

2§

Zasady rekrutacji:

1.

Szkoła rodzenia:

a.
W szkoleniu z zakresu „Szkoły Rodzenia” może uczestniczyć: kobieta ciężarna lub kobieta
ciężarna wraz z osoba towarzyszącą, nie wcześniej niż w 25 tygodniu ciąży.
b.
Kursanci zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu pod numerem telefonu +48 605 197 972
lub droga mailową, na adres: polozna.wroc@wp.pl
c.
Kandydaci otrzymają informacje zwrotne dotyczące wniesienia koniecznych opłat za
szkolenie oraz inne niezbędne informacje droga mailową lub telefoniczną.
d.
Kandydaci zostają zakwalifikowani na szkolenie po zaksięgowaniu wymaganych przelewów
na koncie organizatora.
e.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie kandydaci są informowani droga mailową lub
telefoniczną.
f.

Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

g.
Maksymalna ilość uczestników to 10 kobiet w ciąży, zwanych dalej uczestniczkami lub 10par
(kobieta w ciąży + osoba towarzysząca)

2.

Szkolenia / warsztaty:

Szkolenie z zakresu „Szkoleń dodatkowych” jest szkoleniem otwartym dla Wszystkich chętnych.

3§

Zasady oraz tryb odbywania szkolenia:

1.

Warianty Szkoła Rodzenia:
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2.
W ćwiczeniach praktycznych może uczestniczyć kobieta, która uzyskała zgodę od
prowadzącego ciążę lekarza ginekologa/położnika.

3.
Nieobecność na zajęciach skutkuje “przepadnięciem” zajęć bez możliwości zwrotu kosztów.
Wyjątek stanowi udokumentowany pobyt uczestniczki w szpitalu – wypis ze szpitala.

4.
Organizację szkolenia, w tym terminy spotkań wraz z tematyką, rozkład zajęć w trakcie
poszczególnych edycji szkolenia ustala Organizator szkolenia i przekazuje do wiadomości
uczestników na stronie internetowej.

5.
Godziny zajęć z położna są indywidualnie ustalane ze względu na system pracy zmianowej
na sali porodowej oraz oddziale położnictwa. Organizator każdorazowo poinformuje kursantów
przed rozpoczęciem cyklu szkolenia o harmonogramie spotkań.

6.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, godzin rozpoczęcia zajęć, po konsultacjach
z uczestnikami szkolenia, z przyczyn losowych (choroba prowadzącego, system pracy położnej).

7.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia z przyczyn losowych.
Organizator w takiej sytuacji ma prawo do zmiany kolejności spotkań w ramach danego cyklu
szkolenia. O zmianach organizator poinformuje uczestników mailowo, lub telefonicznie.

4§

Warunki finansowe:

1.

Szkoła Rodzenia:

a
Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty wpisowej (120 zł) , zwanej dalej
przedpłatą, na konto organizatora i wysłanie maila z określeniem daty konkretnej edycji szkolenia na adres:
polozna.wroc@wp.pl.
PRZEDPŁATA ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SZKOŁY RODZENIA JEST BEZZWROTNA . WYJĄTEK
STANOWI UDOKUMENTOWANY POBYT UCZESTNICZKI W SZPITALU – WYPIS ZE SZPITALA.

b.
Pozostałe opłaty za szkolenie „Szkoły Rodzenia” należy zrealizować przelewem na konto
organizatora najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć danej edycji.

c.
Dane do przelewu: Beata Kostusik, nr konta: 85 1020 5226 0000 6102 0318 5337 Bank PKO
BP, tytułem: IMIĘ I NAZWISKO, NR TELEFONU ORAZ DATĘ ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

d.
Brak uregulowania pełnej kwoty w wyznaczonym terminie, może skutkować skreśleniem z listy
uczestników.

W przypadku zaniechania udziału w zajęciach z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub
opuszczenia zajęć przedpłata oraz opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi

5§
Ochrona danych osobowych: Mając na uwadze, że od dnia 25 maja 2018 r. Strony zobowiązane
zostają do stosowania przepisów 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
(zwanego dalej „Rodo”) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w
ramach łączącej nas umowy jest Beata Kostusik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
Centrum Edukacji Mama Beata Kostusik, z siedzibą w Siechnicach, ul. Św. Floriana 9, 55-011
Siechnice, NIP 9281738971, REGON 022260741, e-mail: beata-kostusik@o2.pl. Dane osobowych
udostępnione na podstawie i związku z realizacją umowy świadczenia usług w zakresie praktyki
pielęgniarek i położnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan
stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na
Administratorze takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Dane zostały

udostępnione dobrowolne ale ich przetwarzania jest konieczne w celu prawidłowego wykonania
umowy. Przetwarzane dane obejmują dane o stanie Pani/Pana zdrowia w związku ze świadczonymi
usługami oraz w ich ramach. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po
jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych i do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu

