
Regulamin 
Programu bezpłatnej pomocy psychologicznej

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za organizację  Programu bezpłatnej pomocy psychologicznej,
zwanego  dalej  Programem,  jest  Fundacja  Amicus  Universitatis  Nicolai  Copernici  oraz  NZOZ
Remedis.

2. Program  adresowany  jest  do  studentów  i  doktorantów  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika
w Toruniu.

3. Program realizowany będzie w placówce NZOZ Remedis znajdującej się przy ul. Piastowskiej 1
w Toruniu.

4. Udział w Programie jest bezpłatny. Koszty udziału pokrywa Fundacja ze środków pozyskanych
w ramach 1% podatku dla FAUNC.

5. Program  realizowany  będzie  w  okresie  od  lipca  2019  r.  do  września  2021  r.  lub  do  czasu
wyczerpania puli środków.

6. Pomoc realizowana w ramach Programu może przyjąć formę:
a) konsultacji diagnostycznej,
b) konsultacji specjalistycznej,
c) sesji psychoterapii indywidualnej,
d) sesji psychoterapii grupowej.

7. Aby skorzystać z Programu należy:
a) przesłać  mailowo  (fundacja@umk.pl)  lub  złożyć  osobiście  (ul.  Gagarina  37,  Wydział

Teologiczny UMK, pokój nr 12) w biurze Fundacji prawidłowo wypełniony wniosek o udział
w Programie (do pobrania na stronie www.fundacja.umk.pl/program),

b) do wniosku załączyć kserokopię lub skan aktualnej legitymacji studenckiej / doktoranckiej,
c) przejść rozmowę kwalifikacyjną do Programu prowadzoną przez psychologa.

8. Udział w Programie jest możliwy wyłącznie po złożeniu kompletnej dokumentacji i uzyskaniu
pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

9. O  tym,  z  której  formy  pomocy  skorzysta  Uczestnik  decyduje  psycholog  podczas  rozmowy
kwalifikacyjnej.

10. Administratorem  danych  pozyskanych  w  trakcie  realizacji  Programu  jest  Fundacja  Amicus
Universitatis Nicolai Copernici  z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Gagarina 11, KRS 00000
27675.  Dane  kontaktowe:  fundacja@umk.pl,  tel.:  56  611  22  08.  Powierzone  dane
wykorzystywane  będą  wyłącznie  w  celu  realizacji  pomocy  psychologicznej  i  będą
przechowywane  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  osobom  trzecim.  Podstawę
przetwarzania  danych  stanowi  art.  6  pkt  1  lit.  b)  i  c)  RODO.  Osobie,  której  dane  dotyczą
przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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