SPLOŠNI POGOJI UČENJA BILLINGSOVE METODE IN VARSTVO PODATKOV
Svetujemo vam, da pred prijavo na program ABili zame, za naju. (učenje Billingsove metode)
preberete spodaj napisane Splošne pogoje poslovanja in varstvo podatkov. Kot udeleženec
programa se z navedenimi pogoji strinjate s postopkom prijave na izbrani program. Upravljalec si
pridržuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe
so zavezujoče za kupce od objave na spletni strani. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas
prosimo, da se na program ne prijavljate.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Predmet storitve je učenje Billingsove metode, ki jo izvaja Izobraževanje in svetovanje, Alison Kogoj, s. p.,
Idrija pri Bači 5, 5216 Most na Soči (v nadaljevanju svetovalka za naravno plodnost).
(2) Na učenje Billingsove metode (t.i. program ABili zame, za naju.) se lahko prijavi posameznica ali par (v
nadaljevanju klient). Na učenje se je možno kadarkoli prijaviti preko spletnega obrazca ali na info@abili.si.
Učenje Billingsove metode se prične izvajati ob vnaprej postavljenem terminu, ki je objavljen na spletni
strani abili.si, Facebook in Instagram profilu ABili – naravna plodnost.
(3) Učenje Billingsove metode traja 4 mesece in poteka preko osmih spletnih predavanj, ki si jih klient ogleda
po vnaprej določenih časovnih intervalih, s pomočjo ABili aplikacije, ki omogoča spremljanje svetovalke
za naravno plodnost ter učenje na daljavo, in preko dveh individualnih srečanj izvedenih v živo ali preko
spleta.
(4) Pogoj za učenje Billingsove metode je, da klientka ne jemlje hormonske kontracepcije, saj metoda v tem
primeru ne deluje ter dostop do interneta kar omogoča spletno učenje in uporabo ABili aplikacije.

2. člen
(1) Svetovalka za naravno plodnost se zaveže, da klientu nudi vsebine, gradivo, individualno spletno
svetovanje, navedenimi v pripadajočem opisu na spletni strani www.abili.si. Za strokovno izvedbo poskrbi:
Alison Kogoj, dipl. med. sestra, licencirana svetovalka za naravno plodnost, sistemsko-relacijska terapevtka.
(2) Svetovalka za naravno plodnost se zaveže klienta naučiti uporabnost Billingsove metode, ne nudi pa
individualne in partnerske terapije.
(3) Učenje Billingsove metode ne nadomešča zdravljenja ali psihoterapevtske/psihološke/psihiatrične pomoči.

3. člen
(1) Svetovalka za naravno plodnost se zaveže naučiti Billingsovo metodo v 4 mesecih preko osmih spletnih
predavanj, spremljanja klientke preko ABili aplikacije in dveh individualnih srečanj v kolikor se v proces
učenja Billingsove metode prostovoljno vključijo in v ta namen podpišejo informirano soglasje. Brez
podpisa informiranega soglasja svetovalka za naravno plodnost ni dolžna izvesti učenja Billingsove

metode. Vsebine oz. teme, ki so obravnavane ter časovni razpon med posameznimi srečanji je objavljen
na spletni strani www.abili.si.
(2) Billingsova metoda ženski omogoča prepoznavanje plodnih in neplodnih dni menstrualnega ciklusa in ji
hkrati omogoča, da sledi svojemu ginekološkemu in reproduktivnemu zdravju. Namen uporabnosti
metode je slediti ginekološkemu zdravju, doseganju oz. odlaganju zanositve ter krepitev osebnega in
partnerskega odnosa.
(3) Svetovalka za naravno plodnost se zaveže, da klienta Billingsovo metodo nauči v skladu z mednarodnimi
»pravili« naravne metode, ki omogočajo visoko zanesljivost ob odlaganju in doseganju zanositve. V
primeru nezaželene nosečnosti klienta svetovalka za naravno metodo ne prevzema nikakršne
odgovornosti. Nezaželena nosečnost se predpisuje nedosledni uporabi Billingsove metode in ne
nezanesljivosti metode.
(4) V primeru težav pri zanositvi se svetovalka za naravno plodnost zaveže, da klientu svetuje tudi nadaljnje
diagnostične in terapevtske postopke v kolikor ti še niso bili izvedeni in se po tem pokaže potreba. V
primeru nezmožnost zanositve svetovalka za naravno plodnost ne prevzema nikakršne odgovornosti.

CENA IN DOLOČBE GLEDE PLAČILA
4. člen
(1) Cena učenja Billingsove metode znaša 380€. Omogočena je možnost popusta -15% za študente in
družine z več otroki (3+ otrok) ter možnost cene po dogovoru za brezposelne. V kolikor klient uveljavlja
nižjo ceno, se zaveže ob prijavi na e-mail naslov info@abili.si predložiti dokazilo (kopija ali screenshot) o
vpisu oz. trenutnem statusu.
(2) Plačilo je možno izvesti v celoti najkasneje do 2. tedna po uvodnem predavanju ali pa v dveh obrokih, kjer
se prvi del plačila poravna do 2. tedna po uvodnem predavanju, drugi del plačila pa do dveh mesecev po
uvodnem predavanju. Izjemoma in po dogovoru je omogočeno tudi plačilo v več obrokih, ki pa se izvede
glede na dogovor med svetovalko za naravno plodnost in klientom.
(3) Po prijavi na učenje Billingsove metode prejme klient na e-mail naslov račun in podatke za nakazilo. Po
prijavi je obvezno plačilo kotizacije (50 EUR), ki velja kot rezervacija.
(4) Klient lahko z učenjem Billingsove metode kadarkoli preneha, v tem primeru se od plačila vrne 50%.

NAČIN UČENJA BILLINGSOVE METODE
5. člen
(1) Učenje Billingsove metode poteka preko 8 spletnih predavanj v zaprti Facebook skupini, s pomočjo ABili
aplikacije in preko dveh individualnih srečanj, ki sta izvedeni po dveh do treh zabeleženih ciklih in nato po
petih do šestih zabeleženih ciklih. Individualno srečanje poteka v živo v zasebnem terapevtskem prostoru
v Ljubljani (lokacija Ljubljana Šentvid) pri čemer se doplača za najem prostora (10€) ali preko video klica
(Zoom).
(2) Svetovalka za naravno plodnost in klient se vnaprej dogovorita glede termina in lokacije individualnega
srečanja.

DOLOČBE GLEDE ZASEBNOSTI
6. člen
(1) Pred pričetkom učenja Billingsove metode klient izpolni dokumentacijo o ginekološkem in reproduktivnem
zdravju. Tekom učenja Billingsove metode se vodi dokumentacija, ki daje vpogled v zdravtveno stanje
klienta in v proces učenja Billingsove metode.
(2) Klient ima tekom individualnega učenja in po zaključku učenja Billingsove metode možnost uporabljati
ABili aplikacijo, ki omogoča beleženje in shranjevanje zapisov menstrualnih ciklusov. Način uporabe ABili
aplikacije je šifriran in ne zahteva navedbe imena, priimka, letnice rojstva klienta. Uporaba ABili aplikacije
je prostovoljna, pred namestitvijo in uporabo pa mora podpisati informirano soglasje.
(3) Evidenca podatkov se hrani 3 leta, nato se fizično uniči.
(4) Za zasebnost klienta je poskrbljeno tako, da mu vsebin, ki jih prepoznava za občutljive in ranljive ni nujno
potrebno potrebno deliti s svetovalko za naravno plodnost.
(5) Svetovalka za naravno plodnost se zaveže k zasebnosti klienta tako, da imen klientov ne omenja izven
procesa učenja Billingsove metode.

INFORMIRANO SOGLASJE
7. člen
(1) Pred pričetkom učenja Billingsove metode se klient zaveže podpisati informirano soglasje (t. i. pogodbo),
v katerem soglaša, da se strinja s pogoji.
(2) Pred namestitvijo in uporabo ABili aplikacije klient podpiše informirano soglasje (t.i. pogodobo), v katerem
soglaša, da se strinja z načinom uporabe.
(3) Par prav tako soglaša in se strinja, da je predpogoj za učenje Billingsove metode sposobnost sodelovanja
v ustreznem psihofizičnem stanju (ne pod vplivom močnih zdravil, alkohola, droge ipd.). V takih primerih
zaradi narave klient ne bo mogel sodelovati pri učenju Billingsove metode, šteje pa se, da je bilo učenje
opravljeno in se tudi zaračuna. To pomeni, da vračilo denarja ni možno.
(4) Udeležba na učenju Billingsove metode je prostovoljno in se lahko kadarkoli prekine.
(5) Svetovalka za naravno plodnost ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob
posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani prijavljenih klientov.

VARSTVO PODATKOV
8. člen
(1) Svetovalka za naravno plodnost kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost klienta ter se
zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom procesa učenja Billingsove metode ravnala
skrbno, jih varovala ter obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter pravili o varstvu
osebnih podatkov.
(2) Brez izrecne privolitve klienta osebnih podatkov svetovalka za naravno plodnost ne bo posredovala tretji
osebi ali jih uporabila v druge namene, kot pa izključno za potrebe uspešnega učenja Billingsove metode,
razen, če s predpisi ni določeno drugače.
(3) Klient svetovalki za naravno plodnost kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica
vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe 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 klienta in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in
uporabe:

o
o
o

elektronski naslov (za potrebe obveščanja in komuniciranja v zvezi z učenjem Billingsove metode);
ime in priimek, kontaktna telefonska številka (za potrebe identifikacije in obveščanje glede učenja
Billingsove metode);
starostna skupina, status klienta in morebitne ginekološke in reproduktivne težave (za potrebe
prilagoditve učenja Billingsove metode).

5) V času upravljanja osebnih podatkov ima klient možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi. Podatke hrani
svetovalka za naravno plodnost v računalniški obliki. Na podlagi zahtevka udeleženca se podatki izbrišejo.
6) Podatke hrani svetovalka za naravno plodnost za namen spletnega obveščanja o ABili vsebinah, novostih
in aktivnostih. Klient 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 svetovalka za naravno plodnost. Svetovalka za naravno plodnost 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 klienti
naslovijo na elektronski naslov: info@abili.si
(3) Klient se zavezuje, da je skrbno prebral Splošne pogoje 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

