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Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Paulina
Kinastowska- terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, terapeuta Integracji Sensorycznej. 
 
Ponadto, informujemy, że:
Na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Pani/Pana
dane osobowe, oraz dane osobowe i wszelkie informacje dotyczące będącego w terapii dziecka, będą przetwarzane
wyłącznie 
w celu sporządzenia diagnozy oraz późniejszego prowadzenia terapii. Dane te przechowywane będą do momentu
zakończenia terapii. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej
cofnięciem.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wszelkich informacji dotyczących będącego w terapii dziecka jest
dobrowolne, przy czym niezbędne do sporządzenia diagnozy i prowadzenia terapii.
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Obowiązki terapeuty 

Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
Możliwe jest przyjęcie diagnozy z innego ośrodka terapeutycznego. O jego jakości decyduje terapeuta prowadzący
zajęcia.

2. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
3. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco rodziców/opiekunów o wpływie terapii na procesy integracji
sensorycznej i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań.
4. Terapeuta ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem dziecka w trakcie prowadzonych zajęć.
5. Terapeuta ściśle współpracuje z Fizjo-Fit mgr fizjoterapii Natalia Kołat- Wawrzynowicz. W ramach współpracy
terapeuci mogą wymiennie prowadzić zajęcia z dzieckiem.
6. Terapeuta prowadzi dokładną dokumentację z każdych zajęć dziecka.
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Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia
dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.

2. W czasie terapii rodzice/opiekunowie mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
3. Podczas zajęć dziecko obowiązuje strój sportowy.
4. Spóźnianie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
5. Nie ma możliwości przedłużania zajęć (czas zarezerwowany dla kolejnego pacjenta)
6. Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłoszona co najmniej 24 godziny wcześniej. Jeśli
rodzic/opiekun nie zgłosi odpowiednio wcześniej nieobecności dziecka, ponosi koszty połowy zajęć (40 złotych)
Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach, stanowią podstawę do przerwania terapii
integracji sensorycznej z powodu niekorzystnych rokowań, dotyczących eliminacji zaburzeń w przyjmowaniu
bodźców sensorycznych.
7. Rodzic zgłaszający dziecko na zajęcia jest zobowiązany do poinformowania drugiego rodzica (drugiej osoby
posiadającej prawa do opieki nad małoletnim) o prowadzonej terapii dziecka i uzyskania jego zgody.
8. W razie potrzeby terapeuta może, ale nie musi, wystawić niezbędne oświadczenia do innych instytucji. Usługa jest
dodatkowo płatna 30 zł.
 
CENNIK 
diagnoza pedagogiczna 80 zł
zajęcia z terapii pedagogicznej 60 zł/ 45 minut
diagnoza integracji sensorycznej 250 zł (dwa spotkania, wywiad z rodzicem, omówienie diagnozy, diagnoza w formie
pisemnej) 
zajęcia z integracji sensorycznej 80 zł/ 50 minut + rozmowa z rodzicem
terapia ręki 60 zł/ 45 minut
terapia Weroniki Sherborne 60 zł// 45 minut
nauka masażu Shantala 30 zł x 3 spotkania = 90 zł
Konsultacje, porady (50 minut) – 80 złotych
 
Gabinet wystawia faktury.
 
Numer konta:
54 1870 1045 2078 1047 1660 0001
Gabinet Wspomagania Rozwoju "Stonoga"
Maszałki 5a
63-520 Grabów nad Prosną
NIP: 514-029-02-36
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Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć umieszczanych
na stronie internetowej: http://gabinetstonoga.pl/, oraz na stronie portalu społecznościowego facebook:
diagnizaiterapiaedagogiczna. 
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Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na nagranie diagnozy mojego dziecka.
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