CENTRUM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
gabinet terapeutyczno-logopedyczny
tel. 663-373-042
Świdnica ul. Zamkowa 5/6

ON-LINE - cała Polska

SESJA – SPOTKANIE INDYWIDUALNE

Konsultacja psychopedagogiczna i (neuro)logopedyczna
Poradnictwo i terapia dzieci, młodzieży i dorosłych
Poradnictwo rodzinne, terapia małżeństw i par (miejsce przyjazne LGBT)
Konsultacja seksuologiczna (zab. psychogenne, poprawa jakości życia seksualnego - przyjazne LGBT)
Coaching indywidualny i doradztwo zawodowe
Konsultacja psychosomatyczna, trening antystresowy, biofeedback HRV-RSA
Terapia logopedyczna
Trening miofunkcjonalny

CZAS TRWANIA

CENA

50 minut

100 zł.

45 minut

100 zł.

ZAJĘCIA GRUPOWE

Logorytmika z elementami integracji sensorycznej
zajęcia dla najmłodszych dzieci (od 2 do 5 lat)
Sensoplastyka z elementami TUS
zajęcia dla najmłodszych dzieci (od 2 do 5 lat)
TUS trening umiejętności społecznych prowadzony metodą socjoterapii
dla dzieci i młodzieży „Zrozumieć siebie i emocje”
Rozwojownik – grupa wsparcia i terapeutyczna
warsztaty dla młodzieży (miejsce przyjazne LGBT)
Mozaika - grupa wsparcia
spotkania dla młodzieży i dorosłych z różnymi trudnościami (trauma, depresja itp.)
Zaświadczenie
Diagnoza lub opinia

45 minut

150zł.
80 minut

opłata miesięczna
2 spotkania

---

50 zł.
200 zł.

FORMY PŁATNOŚCI (możliwość uzyskania faktury)
 spotkanie stacjonarne - gotówka po spotkaniu
 spotkanie on-line - przelew na konto Alior Bank 25 2490 0005 0000 4000 3763 1614
w tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz formę pomocy
ZASADY PRACY w gabinecie (organizacja wizyt stacjonarnych oraz on-line)
1. Odwołanie zajęć przez Gabinet skutkuje 100% zwolnieniem rodzica/klienta z poniesienia kosztów
odwołanych zajęć i koniecznością ustalenia nowego terminu zajęć. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu realizacji zajęć za zgodą Opiekuna oraz po wcześniejszym ustaleniu nowego terminu.
2. Odwołanie zajęć przez Opiekuna/Klienta będzie skutkować:
 wyznaczeniem nowego terminu zajęć o ile skutecznie odwołano zajęcia z 24-godzinnym wyprzedzeniem;
 opłatą w wysokości 50% kwoty za spotkanie w przypadku odwołania na mniej niż 24h przed zajęciami;
 opłatą w wysokości 100% kwoty za spotkanie w przypadku braku jego odwołania;
Odwołanie musi być skuteczne, czyli zostać potwierdzone przez Gabinet.

Klauzula informacyjna
CENTRUM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
gabinet terapeutyczno-logopedyczny
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (Dz. U. UE. L. 119.1
z dnia 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym również dane dziecka) jest Centrum EdukacyjnoTerapeutyczne CET z siedzibą przy ulicy Bogusza Stęczyńskiego 19/36, 58-100 Świdnica, adres e-mail:
kuc.marcin@cet-swidnica.pl
2. Przedstawicielem Administratora Danych jest Właściciel Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET Marcin Kuc,
dane do kontaktu e-mail kuc.marcin@cet-swidnica.pl
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kuc.marcin@cet-swidnica.pl
4. Pani/Pana dane osobowe (w tym również dziecka) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na
podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r.
5. Administrator Danych będzie przetwarzał dane Państwa dziecka w celu realizacji zadań wynikających z działalności
Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET - poradnictwo dla dzieci i młodzieży, poradnictwo i coaching
edukacyjno-zawodowy, coaching kryzysowy, szkolenia on-line.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, w tym prawo do: uzyskania kopii tych danych oraz prawo
do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu,
zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w działaniach statutowych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana (w tym również dane dziecka) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim.
9. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
10. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie
krócej niż 5 lat po okresie zakończenia uczestniczenia w działalności Centrum Edukacyjno- Terapeutycznym CET.
*Prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z przepisu prawa.

