UMOWA
zawarta pomiędzy:
Zofią Pierzchałą i Dorotą Węgrzyn, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą za wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (numery wpisów odpowiednio: 6781073875 i
9441383029) pod firmą: INSTYTUT INTEGRALNEJ PSYCHOTERAPII GESTALT Z. PIERZCHAŁA, D.
WĘGRZYN s. c., adres: ul. Pasternik 114, 31-354 Kraków, NIP 6751261879, zwaną dalej IIPG a
Panią/Panem
Imię i nazwisko:
PESEL:
Adres zam.:
Adres email:
Nr. Tel.:
zwanym/ą dalej Kandydatem/Uczestnikiem
o następującej treści:
1.

IIPG jest organizatorem szkolenia zawodowego pod nazwą: Szkoła Psychoterapii Gestalt (dalej
„Szkolenie"), zobowiązanym do jego realizacji, zgodnie z programem określonym w Regulaminie
Szkoły Psychoterapii Gestalt (dalej „Regulamin”), stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.

2.

Szkolenie stanowi pozaszkolną formę kształcenia ciągłego, mającą na celu przygotowanie do
wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz uzyskiwanie, uzupełnienie lub doskonalenie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji z dziedziny psychoterapii w zakresie innych zawodów.
Szczegółowe zasady, organizację i czas trwania Szkolenia określa Regulamin (załącznik nr. 2).

3.

Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która spełniła obowiązek szkolny i została pozytywnie
zakwalifikowana do udziału w Szkoleniu w trybie i na zasadach określonych Regulaminem.

4.

IIPG zastrzega, że program Szkolenia może ulec modyfikacji tematycznej w zakresie
prowadzonych zajęć ze względu na potrzeby organizatora lub/i Uczestników (tworzących daną
edycję Szkolenia).

5.

W ramach Szkolenia IIPG prowadzi autonomiczny Program Pomocy Psychologicznej, jako
pierwszy rok Szkolenia, mający na celu uzyskanie przez Uczestnika wiedzy i praktycznych
umiejętności w zakresie podejścia Gestalt w psychoterapii indywidualnej i grupowej, na
poziomie podstawowym.

6.

Szkolenie trwa 4 lata i składa się z trzech etapów: 1 etap to Program Pomocy Psychologicznej (I
rok Szkolenia); 2 etap to Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt (kwalifikacja na 3 etap Szkolenia); 3 etap
to Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (II, III i IV rok Szkolenia).

7.

W razie rezygnacji Uczestnika z dalszych etapów Szkolenia po pierwszym roku Szkolenia albo
niezakwalifikowania Uczestnika na 3 etap Szkolenia, Umowa ulega rozwiązaniu a Uczestnik
ponosi opłatę wyłącznie za pierwszy rok Szkolenia.

8.

Informacje o kosztach uczestnictwa w Szkoleniu znajdują się w Załączniku nr 2 do umowy.

9.

Pierwsza wpłata (zadatek), płatna w terminie określonym w Załączniku nr. 2, jest gwarancją
miejsca na Szkoleniu i jednocześnie opłatą za pierwsze zajęcia.

10.

Płatność za Szkolenie na etapie 1 i 3 uiszczana jest przez Uczestnika w ratach miesięcznych,
płatnych każdorazowo przed zajęciami Szkolenia.

11.

Uczestnik 1 lub 3 etapu Szkolenia zobowiązany jest do opłaty całkowitej, nawet w wypadku
rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu (na 1 lub 3 etapie).

12.

W razie rezygnacji z podjęcia lub kontynuowania Szkolenia oraz w przypadku określonym w pkt.
15 poniżej, uiszczona przez Uczestnika opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi, z
zastrzeżeniem pkt. 7 powyżej.

13.

W przypadku nie wywiązania się przez IIPG ze zobowiązania określonego w pkt. 1 z przyczyn, za
które IIPG ponosi odpowiedzialność, Uczestnik ma prawo do proporcjonalnego zwrotu części
poniesionych kosztów.

14.

W szczególnych wypadkach losowych, za zgodą obu Stron, dopuszcza się możliwość ustalenia
innych nieprzewidzianych w umowie warunków płatności (do zwolnienia z części kosztów
włącznie).

15.

W razie rażącego lub powtarzającego się zaniedbywania obowiązków przez Uczestnika lub braku
postępu w Szkoleniu, stwierdzonej na podstawie analizy organizatora przygotowanej zgodnie z
Regulaminem, IIPG może wypowiedzieć umowę, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia.

16.

W sprawach nieuregulowanych umową wraz z załącznikami zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego.

17.

Umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej poprzez akceptację jej treści w systemie
platformy internetowej „Intranet”.

18.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy dokumentowej pod rygorem
nieważności.

19.

Odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

20.

Sprawy sporne, wynikające z zawarcia lub wykonywania umowy, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu podług siedziby IIPG.

21.

Załączniki Nr 1-2 do umowy, przywołane powyżej, stanowią jej integralną treść.

22.

Uczestnik oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z Załącznikiem nr. 1 oraz
Załącznikiem nr. 2. Uczestnik akceptuje Załącznik nr 1. oraz Załącznik nr. 2.
 Akceptuję powyższą Umowę.

Załącznik Nr 1 do umowy
REGULAMIN SZKOŁY PSYCHOTERAPII GESTALT
1. CEL SZKOLENIA.
Celem szkolenia Szkoła Psychoterapii Gestalt, organizowanego przez Instytut Integralnej Psychoterapii
Gestalt (dalej „IIPG”) jest wykształcenie zawodowe lub/i przekwalifikowanie zawodowe, a całościowe
nauczanie psychoterapii humniastyczno-doświadczeniowej Gestalt odbywające się w trakcie trwania
Szkolenia pozostaje w bezpośrednim związku z nabyciem kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.
Uczestnik Szkolenia podnosi lub nabywa kwalifikacje do wykonywania zawodu psychoterapeuty. W
trakcie ostatniego roku Szkolenia lub po jego zakończeniu Uczestnik może podjąć pracę zarobkową,
wykonując zawód psychoterapeuty, tj. osoby prowadzącej psychoterapię w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 19.06.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285), po spełnieniu
warunków formalnych wymaganych dla wykonywania tego zawodu, w tym uzyskaniu certyfikatu
psychoterapeuty.
2. ETAPY i PROGRAM SZKOLENIA.
Szkolenie trwa 4 lata i składa się z 3 etapów:
2.1.

Etap 1 - Program Pomocy Psychologicznej: I rok Szkolenia
2.1.1. Pierwszy rok Szkolenia istnieje w IIPG jako autonomiczny Program Pomocy
Psychologicznej (PPP), co oznacza, że uczestnicy poznają podejście Gestalt
w psychoterapii indywidualnej i grupowej na podstawowym poziomie.
2.1.2. I rok złożony jest z 11 zjazdów (1 zjazdu, 50-godzinnego treningu
interpersonalnego, trwającego 5 dni oraz 10 zjazdów po 25 godzin szkoleniowych,
trwających 3), na które składają się wykłady, seminaria i trening interpersonalny.
Warunkiem zaliczenia I roku Szkolenia jest pozytywna ocena rozwoju własnego,
zaliczenie zajęć w wymiarze 300 godzin oraz aktywna obecność na zajęciach.
2.1.3. Uczestnicy, którzy zamierzają kontynuować naukę na 3 etapie Szkolenia
obowiązuje ukończenie studiów II stopnia oraz doświadczenie w praktyce
w obszarze pomocy psychologicznej.
2.1.4. Kwalifikacja uczestników I roku Szkolenia na 3 etap Szkolenia następuje na
podstawie ankiety kwalifikacyjnej oraz wyników ewaluacji z 2 etapu Szkolenia Szkoły Letniej Gestalt lub Szkoły Zimowej Gestalt.
2.1.5. IIPG dopuszcza szkolenia podstawowe w innych ośrodkach szkoleniowych.
Różnice programowe i godzinowe zostaną uzupełnione indywidualnie, a ich
punktem odniesienia jest program 1 etapu Szkolenia (Program Pomocy
Psychologicznej).
2.1.6. Program Pomocy Psychologicznej składa się z następujących tematów:
Trening integracyjny. Praca grupy w oparciu o proces grupowy z elementami
pracy indywidualnej uczestników.
Teoretyczne założenia i praktyczna wykładnia psychoterapii Gestalt.
Komunikacja niewerbalna i werbalna w psychoterapii Gestalt.
Poradnictwo bez oporu – kontakt i kontrakt w psychoterapii Gestalt.
Cykl samoregulacji w procesie powstawania i realizacji potrzeb.
Analiza Transakcyjna a psychoterapia Gestalt.

Elementy koncepcji zaburzeń w psychoterapii Gestalt. Mechanizmy unikania
kontaktów.
Podstawy pracy z ciałem w psychoterapii Gestalt.
Aktywne eksperymentowanie jako technika psychoterapeutyczna oparta na doświadczeniu.
Pojęcie granic ego. Tworzenie i domykanie postaci. Choroba, zdrowie, rozwój.
Praca z grupą w oparciu o doświadczenie zjawisk w procesie grupowym.
Podsumowanie i zakończenie.
2.2.

Etap 2 – Szkoła Letnia Gestalt/Szkoła Zimowa Gestalt: kwalifikacja na 3 etap Szkolenia.
Jest to 6-dniowy zjazd zawierający w swoim programie elementy kwalifikacji na dalszy
etap kształcenia.
2.2.1. Program Szkoły Letniej Gestalt/Szkoły Zimowej Gestalt składa się z następujących
tematów:
Wykład inauguracyjny z zakresu psychoterapii Gestalt.
Praktyka terapii Gestalt. Doświadczenia uczestników w roli klienta, terapeuty,
obserwatora i superwizanta. Praca w podgrupach.
Praca indywidualna. Opracowywanie kart indywidualnych klienta. Konsultacje z
superwizorami.
Grupy procesowe.

2.3.

Etap 3 – Szkoła Psychoterapeutów Gestalt: II, III i IV rok Szkolenia
2.3.1. II rok Szkolenia złożony jest z 10 czterodniowych zjazdów (każdy po 30 godzin, w
sumie 300 godzin szkoleniowych), na które składają się wykłady, seminaria,
warsztaty oraz superwizja i rozwój własny (małe grupy). Warunkiem zaliczenia II
roku Szkolenia jest zaliczenie zajęć w wymiarze 300 godzin.
2.3.2. III rok Szkolenia złożony jest z 10 czterodniowych zjazdów (każdy po 30 godzin, w
sumie 300 godzin szkoleniowych), na które składają się z wykłady, seminaria oraz
superwizja i rozwój własny (małe grupy). Warunkiem zaliczenia III roku Szkolenia
jest:
a) zaliczenie zajęć w wymiarze 300 godzin,
b) zaliczenie oceny środrocznej (na zjeździe zakańczającym małe grupy),
c) zaliczenie Egzaminu Teoretycznego.
2.3.3. IV rok Szkolenia złożony jest z 10 dwudniowych zjazdów (każdy po 20 godzin, w
sumie 200 godzin szkoleniowych), na które składają się z seminaria oraz
superwizja. Warunkiem zaliczenia IV roku Szkolenia jest:
a) zaliczenie zajęć w wymiarze 200 godzin,
b) zaliczenie psychoterapii własnej indywidualnej w podejściu Gestalt, w ilości
100 godzin oraz odbycie psychoterapii własnej grupowej w podejściu Gestalt,
w ilości 150 godzin. Psychoterapia własna winna być prowadzona przez
zaakceptowanych przez IIPG zawodowych psychoterapeutów lub według
indywidualnych ustaleń z kierownictwem Szkolenia,
c) zaliczenie praktyki klinicznej - minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150
godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych,
pozostała część w innej placówce prowadzącej psychoterapię,
d) zaliczenie 50 godzin rozwoju własnego rozumianego jako specjalistyczne
szkolenie grupowe z zakresu psychoterapii Gestalt,
e) przygotowanie w formie pisemnej „opisu prowadzonego procesu
psychoterapii" i jego obrona podczas Egzaminu Praktycznego (Końcowego).

2.3.4. Program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt składa się z następujących tematów:
Wstępna integracja. Badanie motywacji do zawodu psychoterapeuty.
Gestalt w Polsce, Europie i na świecie.
Filozoficzne podstawy psychoterapii Gestalt.
Teoretyczne założenia i praktyczna wykładnia psychoterapii Gestalt (zasady wg G.
Yontefa).
Omówienie procesu studiowania w oparciu o Przewodnik studenta SPG.
Praktyka psychoterapii Gestalt – umiejętności inter- i intrapsychiczne.
Psychologia rozwoju człowieka.
Diagnoza w psychoterapii Gestalt.
Cykl samoregulacji w procesie powstawania i realizacji potrzeb.
Kontakt i kontrakt w początkowej fazie psychoterapii. Poradnictwo bez oporu wg
J. Enrighta jako model kontraktu.
Mechanizmy unikania kontaktu.
Tworzenie i domykanie figur jako metoda pracy gestaltowskiej.
Typologia charakterologiczna. Diagnozowanie i psychoterapia poprzez ciało.
Autodiagnoza.
Psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym.
Teoria rozwojowa kształtowania się charakteru wg S. Johnsona. Style charakteru
oraz strategie psychoterapeutyczne wobec osób z zaburzeniami charakteru.
Bajka w psychoterapii.
Filozoficzne podstawy psychoterapii Gestalt.
Praktyka kliniczna w psychoterapii Gestalt.
Psychoterapia w ujęciu systemowym.
Psychoterapia w ujęciu behawioralno-poznawczym.
Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii.
Praca z traumą w psychoterapii Gestalt.
Praca z parą i rodziną w psychoterapii Gestalt.
Diagnozowanie wg ICD 10.
Praca z objawami poprzez ciało. Strategie terapeutyczne.
Praktyka pracy z grupą w psychoterapii Gestalt. Proces grupowy, zjawiska
grupowe i indywidualny styl pracy. Doświadczenie własne z superwizją
uczestniczącą.
Człowiek i zdrowie w perspektywie holistycznej na przykładzie Tradycyjnej
Medycyny Chińskiej. Kondycja psychoterapeuty – znaczenie w funkcjonowaniu
zawodowym.
Podsumowanie praktyki pracy z grupą w psychoterapii Gestalt.
Repetytorium z teorii psychoterapii Gestalt.
Egzamin Teoretyczny.
Wizualizacja w psychoterapii.
Etyka w zawodzie psychoterapeuty. Prawa człowieka. Odpowiedzialność
społeczna.
Superwizja.
Superwizja pracy psychoterapeutycznej z użyciem kamery.
Podsumowanie 4-letnich doświadczeń szkoleniowych i osobistego procesu
rozwoju uczestników Szkoły.
2.4.

Odnośnie wymogów opisanych w pkt. 2 dotyczących zaliczenia zajęć, warunkiem
zaliczenia jest obecność na zajęciach nie przekraczająca 10% absencji.

3. ZAPISY na poszczególne ETAPY SZKOLENIA.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Zapisy na etapy Szkolenia przeprowadzane są w następujących terminach:
3.1.1 1 etap – Program Pomocy Psychologicznej. Zapisy przyjmowane są na bieżąco na
stronie internetowej IIPG: www.gestalt.edu.pl (dalej „strona internetowa IIPG")
poprzez wypełnienie ankiety.
3.1.2 2 etap – Szkoła Letnia Gestalt/Szkoła Zimowa Gestalt. Zapisy przyjmowane są na
bieżąco na stronie internetowej IIPG poprzez wypełnienie ankiety.
3.1.3 3 etap – Szkoła Psychoterapeutów Gestalt. Zapisy przyjmowane są na bieżąco na
stronie internetowej IIPG poprzez wypełnienie ankiety oraz udział w 2 etapie
Szkolenia.
W ankietach, w zależności od tego na który etap Szkolenia Kandydat zapisuje się, należy
podać:
a)
dane identyfikujące Kandydata (dalej „Kandydat"): imię i nazwisko, pesel;
b)
dane kontaktowe Kandydata: adres zamieszkania, telefon, e-mail;
c)
dane dot. wykształcenia i ścieżki zawodowej Kandydata: nazwy oraz daty
ukończenia szkoleń/szkół, nazwa ukończonej uczelni i wydziału, rok ukończenia
studiów, tytuł zawodowy, miejsce i stanowisko pracy, odbyte staże i szkolenia,
d)
informacje dodatkowe m.in.: motywacja Kandydata do uczestniczenia w Szkoleniu.
Warunkiem dokonania skutecznego zgłoszenia jest podanie wyżej wymienionych
informacji, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
potrzebnym do przeprowadzenia rekrutacji.
IIPG zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.
W wyniku pozytywnej kwalifikacji IIPG informuje Kandydata o zakwalifikowaniu się na
dany etap Szkolenia i wysyła pisemną prośbę o uiszczenie bezzwrotnego zadatku. Brak
uiszczenia zadatku w terminie oznacza rezygnację Kandydata ze Szkolenia.
Zapis do Szkoły następuje z chwilą:
a) uiszczenia przez Kandydata zadatku, w terminie zgodnie z treścią
otrzymanej informacji, oraz
b) podania w formularzu danych osobowych zawierających: imię i nazwisko,
pesel, adres zamieszkania, adres emailowy, numer telefonu;
c) podpisania umowy o szkolenie w systemie platformy internetowej
„Intranet”. Kandydat otrzymuje jednorazowy, unikalny kod dostępu do
Intranetu, za pomocą którego loguje się i podpisuje umowę
elektronicznie. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z założeniem przez
Kandydata indywidualnego Konta Studenta.
Osoba przyjęta na Szkolenie jest zobowiązana do niezwłocznego informowania IIPG o
jakiejkolwiek zmianie danych lub informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
Zmiany danych można dokonywać w Intranecie.

4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Szkolenie przeprowadzone jest przez ośrodki IIPG znajdujące się w Krakowie, Wrocławiu
lub w Warszawie.
Zajęcia w ramach Szkolenia odbywają się raz w miesiącu i trwają we wskazane przez IIPG
dni.
Zajęcia w ramach Szkolenia mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość, z
wykorzystaniem metod i technik platform multimedialnych.
Dla Uczestników Szkolenia prowadzona jest platforma internetowa - Intranet. Każdy z
Uczestników posiada indywidualne Konto Studenta w Intranecie. Na koncie Uczestnika
pojawiać się będą w miarę potrzeb informacje dla Uczestnika - np. szczegółowy

harmonogram zajęć, oceny testów, zaliczenia dokumentów, materiały z zajęć itp. IIPG
rekomenduje regularne logowanie się do Intranetu i sprawdzanie aktualnych informacji.
5. UKOŃCZENIE SZKOLENIA I ZAŚWIADCZENIA.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Warunkiem ukończenia 4-letniego Szkolenia jest zaliczenie wszystkich etapów.
Na ostatnim zjeździe 1 etapu Szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu
300-godzinnego szkolenia podstawowego w zakresie psychoterapii Gestalt.
Na ostatnim zjeździe 3 etapu Szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie z wyliczeniem
ilości godzin obowiązujących w wymogach Szkolenia oraz obecnością i wypełnieniem
obowiązków szkolnych. Egzamin Końcowy (Praktyczny) odbywa się w przybliżonym
terminie 2 miesięcy po zakończeniu zajęć w Szkole Psychoterapeutów Gestalt. Po
zaliczeniu Egzaminu Końcowego Uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które upoważnia do
podjęcia procedur uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty w organizacjach
zawodowych.
Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa, każda ze stron może
powstrzymać się ze spełnieniem swego świadczenia, jeżeli druga strona nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje jej zobowiązania. Dotyczy to np. sytuacji, w której Uczestnik zalega
z zapłatą na rzecz IIPG należności - w takim przypadku Uczestnik musi liczyć się z tym, iż
IIPG np. powstrzyma się z wydaniem zaświadczenia.
Na każdym etapie Szkolenia organizator wieloaspektowo analizuje postępy kompetencji
oraz predyspozycji Uczestnika do zawodu psychoterapeuty, co stanowi podstawę decyzji
o kontynuowaniu, zatrzymaniu, zawieszeniu lub zakończeniu Szkolenia.

6. WYNAGRODZENIE IIPG I KOSZTY DODATKOWE.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Niezależnie od innych uprawnień przysługujących IIPG z mocy przepisów prawa, w
przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia, IIPG wzywa Uczestnika Szkolenia do zapłaty
tego wynagrodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem dodatkowego terminu na
uregulowanie zaległości. Bezskuteczny upływ wyznaczonego przez IIPG terminu uprawnia
IIPG do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i skreślenia Uczestnika z
listy Uczestników Szkolenia (niezależnie na którym etapie się znajduje).
Uczestnik jest uprawniony do wpłaty wynagrodzenia przed terminem płatności.
Kosztami dodatkowymi dla Uczestnika, nie ujętymi w ramach Umowy, są koszty związane
z:
• własną psychoterapią indywidualną i grupową;
• praktyką kliniczną;
• superwizją nie ujętą w programie;
• rozwojem własnym;
• Egzaminem Praktycznym (Końcowym).
Aktywności z powyższego zdania (pkt. 6.3) są obligatoryjne dla Uczestnika 3 etapu
Szkolenia - Szkoły Psychoterapeutów Gestalt w celu uzyskania zaświadczenia o
ukończeniu 4-letniego Szkolenia, upoważniającego do ubiegania się o certyfikat
psychoterapeuty w organizacjach zawodowych.

7. DANE OSOBOWE.
7.1.

Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Podanie przez Kandydata/Uczestnika Szkolenia danych osobowych jest
dobrowolne, to jest z przepisów prawa nie wynika obowiązek ich podania. Odmowa
podania danych w relacjach między IIPG uniemożliwia przyjęcie Kandydata na Szkolenie
(warunkiem uczestnictwa jest podanie danych osobowych).

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

IIPG jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych dla celów prawidłowego
realizowania zobowiązań, obowiązków i uprawnień wynikających ze zgłoszenia przez
Kandydata chęci uczestnictwa w Szkoleniu, dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań,
obowiązków i uprawnień wynikających ze świadczeniem Uczestnikowi usług w ramach
umowy zawartej z IIPG, a to zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
Kandydat/Uczestnik Szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych
przetwarzanych przez IIPG oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Kandydat/Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do aktualizowania wszelkich danych
osobowych, które uległy zmianie.
W trakcie podpisywania umowy Kandydat może udzielić zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych drogą elektroniczną. Ta zgoda jest dobrowolna.
Administratorem danych osobowych jest Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt Z.
Pierzchała, D. Węgrzyn s. c. w Krakowie.

8. DANE IIPG.
8.1.

8.2.

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt Z. Pierzchała, D. Węgrzyn s. c. w Krakowie, NIP
675-12-61-879
ul. Pasternik 114, 31-354 Kraków
Tel.: +48 12 421 25 53, tel. kom.: +48 512 251 022
e-mail: biuro@gestalt.edu.pl lub rekrutacja@gestalt.edu.pl
nr konta bankowego: 10 1050 1445 1000 0022 5267 6164

9. REKLAMACJE.
Ewentualne reklamacje Kandydat/Uczestnik Szkolenia może zgłaszać do IIPG - pisemnie lub
pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi powyżej w pkt.8.1. Reklamacje
będą rozpatrywane w terminie jednego miesiąca od wpływu. W terminie jednego miesiąca od
otrzymania stanowiska IIPG w przedmiocie zgłoszonej reklamacji Kandydat/Uczestnik Szkolenia
może złożyć do IIPG wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. IIPG rozpoznaje ponownie sprawę
w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 Akceptuję powyższy Regulamin.

Załącznik Nr 2 do umowy
1. Uczestnik jest zakwalifikowany na (1 lub 3) etap Szkolenia: … (np.: 70. Program Pomocy
Psychologicznej lub 1. Szkoła Psychoterapeutów Gestalt) w mieście … (np.: Kraków, Wrocław,
Warszawa).
2. Koszt 1 etapu Szkolenia wynosi … zł.
3. Płatność ustala się następująco: 1 rata (zadatek) w wysokości … zł oraz (10 lub 29) rat w
wysokości … zł.
4. Data 1 zajęć Szkolenia: … (np.: 1 września 2021).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IIPG dla celów prawidłowego
realizowania zobowiązań i uprawnień wynikających ze zgłoszenia przeze mnie chęci uczestnictwa w
Szkoleniu oraz świadczenia mi usług w ramach umowy zawartej z IIPG, zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oświadczam,
że podaję dane dobrowolnie, i że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych,
poprawiania
ich,
a
także
żądania
zaprzestania
ich
przetwarzania.
Jestem
poinformowana/poinformowany, że żądanie zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych
jest jednoznaczne z niemożnością kontynuowania Szkolenia.
Administratorem danych osobowych jest INSTYTUT INTEGRALNEJ PSYCHOTERAPII GESTALT Z.
PIERZCHAŁA, D. WĘGRZYN s. c., adres: ul. Pasternik 114, 31-354 Kraków, NIP: 6751261879 Tel.: +48
(12) 4212553, e-mail: admin@gestalt.edu.pl
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INSTYTUT INTEGRALNEJ PSYCHOTERAPII GESTALT Z.
PIERZCHAŁA, D. WĘGRZYN s. c., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej
w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez
INSTYTUT INTEGRALNEJ PSYCHOTERAPII GESTALT Z. PIERZCHAŁA, D. WĘGRZYN s. c., za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych drogą
elektroniczną.

