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Instytut Poznawczy
Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej 
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Ankieta zgłoszenia do rekrutacji na kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych w podejściu poznawczo-behawioralnym

Miejsce kursu

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Kierunek wykształcenia oraz nazwa uczelni

Rok ukończenia studiów wyższych

Rok ukończenia szkolenia z psychoterapii, oraz w którym ośrodku

Miejsce pracy

Uzyskane dotychczas certyfikaty w obszarze praktyki klinicznej / psychoterapii

Oczekiwania od zajęć


Do ankiety prosimy załączyć CV ilustrujące dotychczasowy rozwój zawodowy oraz naukowy.  
Dokumenty prosimy przesłać na email: biuro@instytutpoznawczy.edu.pl 


			Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Przesłanie powyższej ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INSTYTUT POZNAWCZY S. C. z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 30/2 w celu: prowadzenia rekrutacji do udziału w szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji Zakończenie przetwarzania danych osobowych nastąpi niezwłocznie po jej zakończeniu, za wyjątkiem danych osobowych koniecznych dla wywiązania się z zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorcy przez okres trwania tych zobowiązań oraz danych koniecznych dla rozstrzygnięcia sporów i roszczeń wynikających ze świadczonych usług przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że: osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba wyrażająca zgodę ma także prawo do wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych, bądź wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi jednak wzięcie udziału w rekrutacji na szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Administrator informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o tym, że  wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@instytutpoznawczy.edu.pl 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

