SPLOŠNI POGOJI ABILI DELAVNIC IN VARSTVO PODATKOV

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Predmet storitve so delavnice, predavanja in skupine, ki se navezujejo na tematiko naravne plodnosti (v
nadaljevanju delavnice) in jih izvaja Izobraževanje in svetovanje, Alison Kogoj, s. p., Idrija pri Bači 5, 5216
Most na Soči (v nadaljevanju učiteljica Billingsove metode).
(2) Na delavnice se je možno kadarkoli prijaviti preko spletnega obrazca ali na info@abili.si. Na spletni strani
so v naprej objavljeni termini delavnic, organizator pa si pridržuje pravice do sprememb datuma in ure
izvedbe.

2. člen
(1) Učiteljica Billingsove metode se zaveže, da udeležencem delavnice nudi vsebine navedene v pripadajočem
opisu na spletni strani www.abili.si. Za strokovno izvedbo poskrbi: Alison Kogoj, dipl. med. sestra, učiteljica
Billingsove metode, sistemsko-relacijska terapevtka.
(2) Delavnice ne nadomeščajo zdravljenja ali psihoterapevtske/psihološke/psihiatrične pomoči.

3. člen

CENA IN DOLOČBE GLEDE PLAČILA
4. člen
(1) Cene posamezne delavnice so objavljene na spletni strani www.abili.si. Pari in posameznice, ki so se
udeležile programa ABili v paru ali ABili ZAME lahko koristijo -15% popust na izbrano delavnico.
(2) Po prijavi na delavnico Moja čudovita cikličnost in Vsa čudovita udeleženec prejme na e-mail račun za v
višini 30€, ki velja kot kotizacija delavnice. Plačilo polne cene se izvede do pričetka delavnice, lahko pa tudi
v dveh obrokih, če je to v dogovoru z učiteljico Billingsove metode.
(3) Plačilo delavnice S.O.S. Boleče menstruacije in Vse delam novo je potrebno paravnati do datuma izvedbe
delavnice, na ta način si zagotovi tudi mesto na delavnici. V primeru, da plačilo ni izvedeno, se udeleženec
delavnice ne bo mogel udeležii.
(4) V primeru, da udeleženec delavnico plača, a se je ne more udeležiti, mu pripada udeležba na delavnici,
ki bo izvedena v drugem terminu. V primeru, da zahteva vračilo denarja, dobi vrnjenih 90%, če delavnico
odpove 5 dni pred izvedbo. V primeru kasnejše odpovedi se mu povrne 50% plačane delavnice.
(5) Udeleženec lahko kadarkoli preneha z obiskom delavnice, v tem primeru se vrne 50% še neizkoriščenih
srečanj.

LOKACIJA INDIVIDUALNEGA UČENJA
5. člen
(1) Delavnice potekajo v zasebnem prostoru, kjer ni prisotnih zunanjih motečih dejavnikov. Učiteljica
Billingsove metode udeležence pred izvedbo delavnice obvesti o lokaciji izvedbe.
(2) Učitelj Billingsove metode udeležencem delavnice ni dolžan zagotoviti brezplačno parkiranje.

DOLOČBE GLEDE ZASEBNOSTI
6. člen
(1) Pred pričetkom delavnice Moja čudovita cikličnost in Vsa čudovita, udeleženci podpišejo informirano
soglasje pri čemer se zavežejo, da informacij drugih udeležencev ne bodo delili izven skupine.
(2) Za zasebnost udeleženca je poskrbljeno tako, da mu vsebin, ki jih prepoznava za občutljive in ranljive ni
potrebno deliti z učiteljico Billingsove metode in jih razkrivati pred drugimi udeleženci delavnice.
(3) Učiteljica Billingsove metode se zaveže k zasebnosti udeležencev tako, da imen udeležencev ne omenja
izven procesa individualnega učenja Billingsove metode.

INFORMIRANO SOGLASJE
7. člen
(1) Pred pričetkom delavnice Moja čudovita cikličnost in vsa čudovita se udeleženec zaveže podpisati
informirano soglasje (t. i. pogodbo), v katerem soglaša, da se strinja s pogoji.
(2) Par prav tako soglaša in se strinja, da je predpogoj za udeležbo na delavnici sposobnost sodelovanja v
ustreznem psihofizičnem stanju (ne pod vplivom močnih zdravil, alkohola, droge ipd.). V takih primerih
udeleženec ne bo mogel sodelovati na izbrani delavnici,, šteje pa se, da je udeleženec bil na delavnici
prisoten in se tudi zaračuna. To pomeni, da vračilo denarja ni možno.
(3) Udeležba na delavnici je prostovoljno in se lahko kadarkoli prekine. Glede vračila denarja je opisano v 4.
členu tega dokumenta
(4) Učiteljica Billingsove metode ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob
posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani prijavljenih klientov.

VARSTVO PODATKOV
8. člen
(1) Učiteljica Billingsove metode kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeleženca ter se
zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi pred in tekom delavnice ravnala skrbno, jih varovala ter
obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter pravili o varstvu osebnih podatkov.
(2) Brez izrecne privolitve udeleženca osebnih podatkov učiteljica Billingsove metodea ne bo posredovala
tretji osebi ali jih uporabila v druge namene, kot pa izključno za potrebe uspešne izvedbe delavnice, razen,
če s predpisi ni določeno drugače.
(3) Udeleženec učiteljici Billingsove metode kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica
vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe individualnega učenja
Billingsove metode v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
(4) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeleženca in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:
o elektronski naslov (za potrebe obveščanja in komuniciranja v zvezi z izbrano delavnico);

o
o

ime in priimek, kontaktna telefonska številka (za potrebe identifikacije in obveščanje glede izbrane
delavnice);
starostna skupina, status udeleženca in morebitne ginekološke in reproduktivne težave (za potrebe
prilagoditve izvedbe delavnice).

5) V času upravljanja osebnih podatkov ima udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke hrani učiteljica Billingsove metode v računalniški obliki. Na podlagi zahtevka udeleženca se podatki
izbrišejo.
6) Podatke hrani učiteljica Billingsove metode za namen spletnega obveščanja o ABili vsebinah, novostih in
aktivnostih. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da se novice o ABili vsebinah in programih prenehajo pošiljati.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih
drugih izjav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa
izključno učiteljica Billingsove metode. Učiteljica Billingsove metode si pridržuje pravico do spremembe
teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
(2) Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah lahko
udeleženci naslovijo na elektronski naslov: info@abili.si
(3) Udeleženec se zavezuje, da je skrbno prebral Splošne pogoje individualnega učenja Billingsove metode
in določbe o varstvu podatkov ter se strinja z vsemi določbami, navedenimi v javno objavljenih
dokumentih.
Izobraževanje in svetovanje, Alison Kogoj, s.p.
ABili – naravna plodnost, www.abili.si, info@abili.si

