
 

Regulamin wsparcia coachingowego dla studentów 

z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami 

zdrowotnymi 

Usługa wsparcia coachingowego (on-line) to propozycja Biura ds. Osób 

z Niepełnosprawnościami (dalej: BON) na Uniwersytecie im. Jana Długosza 

w Częstochowie (dalej: UJD), skierowana do Studentów i Doktorantów 

z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom osób, które znalazły się w sytuacji kryzysu, spowodowanego 

koniecznością izolacji społecznej w czasie pandemii COVID, oferujemy wsparcie 

specjalisty ds. doradztwa edukacyjnego / coacha w zakresie nabycia kompetencji / 

umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, organizacji życia społecznego, 

edukacyjnego, zawodowego itp. 

Usługa wsparcia coachingowego, świadczona będzie nieodpłatnie przez pracownika 

BON - specjalistę ds. doradztwa edukacyjnego, posiadającego dyplom coacha, we 

wtorki i czwartki w godzinach 10:00 - 12:00. Przewiduje się czas trwania spotkania 

60 min. na osobę, przy nieograniczonej liczbie spotkań wspierających. 

Warunki ogólne korzystania z usługi wsparcia coachingowego on-line w BON: 

1. Posiadanie aktualnego statusu studenta / doktoranta UJD. 

2. Posiadanie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub 

dokumentacji medycznej. 

3. Kontakt mailowy / telefoniczny z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością 

bon@ujd.edu.pl tel: 34 3784 304 w celu ustalenia terminu spotkania on-line ze 

specjalistą ds. doradztwa edukacyjnego / coacha. 

4. Usługa wsparcia coachingowego świadczona jest bezpłatnie w ramach godzin 

pracy BON, po uprzednim ustaleniu terminu oraz warunków technicznych 

usługi (Skype / Platforma e -nauka / Teams itp.). 

5. Konieczność zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu poprzez 

przesłanie drogą mailową informacji dot. zapoznania się z warunkami wsparcia 

oraz akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Odmowa podania danych, brak informacji mailowej, niezbędnych do realizacji 

usługi oznacza rezygnację z korzystania ze wsparcia coachingowego 

oferowanego przez specjalistę ds. doradztwa edukacyjnego / coacha BON. 
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7. BON zastrzega sobie prawo do zmiany terminu usługi lub do odwołania usługi 

w terminie do jednego dnia przed planowaną datą jej rozpoczęcia, w wyniku 

szczególnych sytuacji np. choroby pracownika lub innych ważnych zdarzeń 

losowych. 

8. W ww. sytuacji pracownik BON uzgadnia z Klientem nowy termin usługi 

wsparcia coachingowego. 

9. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o rezygnacji 

z usługi w formie e-mailowej lub telefonicznej. 

10. Czas trwania spotkania / wsparcia coachingowego/ - 60 min. przy 

nieograniczonej liczbie spotkań na osobę. 

11. BON zapewnia pełną poufałość informacji, gromadzi, przechowuje i przetwarza 

dane osobowe w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Usługobiorcę 

zezwolenia oraz w zgodzie z aktualnymi przepisami (RODO). 

  



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia coachingowego  

dla studentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi 

potrzebami zdrowotnymi 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

___________________________________________________________________________________________ 

imię i nazwisko 

__________________________________________________________________________________________ 

Wydział 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,  

42-200 Częstochowa; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-

Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl,  

tel. 34 3784 133; 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu stworzenia Pani/Panu 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych, 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadań związanych z obsługą 

studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wynikających z obowiązku 

prawnego administratora, w tym w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony 

socjalnej (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii). Pani / Pana 

dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

4) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / 

organizacji międzynarodowej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

obowiązującego prawa - 5 lat po zakończeniu realizacji wsparcia; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana 
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dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani 

/ Panu wsparcia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udzielenia Pani / Panu wsparcia; 

9) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

w formie profilowania. 

 

Przyjmuję do wiadomości  

________________________________________________________________ 

Data i podpis 


