Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział
Świętokrzyski
(zwanej dalej „Organizatorem”)
1.
Postanowienia ogólne – warunki uczestnictwa:
a. Zgłaszającym może być przedsiębiorca lub instytucja. Uczestnikami są osoby fizyczne wskazane przez Zgłaszającego.
b. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest doręczenie Organizatorowi wypełnionej „Karty zgłoszenia na szkolenie” ( dalej:
Zgłoszenie) - formularz dostępny jest na stronie internetowej www.bdgizba.pl. Doręczenie Zgłoszenia może nastąpić pocztą
elektroniczną poprzez wysyłanie skanu Zgłoszenia na adres e-mail wskazany w informacji o szkoleniu lub osobiście w siedzibie
Organizatorem, przy czym Zgłoszenie wino nastąpić najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wysłanie
Zgłoszenia w okresie 5 dni roboczych przed szkoleniem winno być poprzedzone potwierdzeniem telefonicznym dostępności miejsc.
c.
Zgłoszenie wymaga potwierdzenia przez Organizatora, które może nastąpić również poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail
Zgłaszającego wskazany w Zgłoszeniu. Skutek zobowiązujący dla obu stron następuje z chwilą potwierdzenia Zgłoszenia.
2. Cena szkolenia oraz warunki Płatności:
a. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, zaświadczenie ukończenia szkolenia, względnie
inne świadczenia określone w ogłoszeniu o szkoleniu. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania
szkolenia.
b. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty Ceny szkolenia w wysokości wskazanej w Zgłoszeniu ( wartość zamówienia) w terminie 7 dni
od zakończenia szkolenia na rachunek Organizatora wskazany potwierdzeniu Zgłoszenia lub określony na fakturze wystawionej
przez Organizatora.
3. Obowiązki Organizatora
a. Organizator zapewnia przeprowadzenie szkolenia przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, jak również przekazanie
materiałów szkoleniowych i dostosowanej do tematyki szkolenia sali szkoleniowej.
b. Organizator przygotowuje dokumentację przeprowadzenia szkolenia w postaci listy obecności, zdjęcia Uczestników na sali
szkoleniowej ( kadr ogólny ) i udostępni ją na prośbę Zgłaszającego dla celów podatkowych. Po upływie okresu obligatoryjnego
przechowywania dokumentacji księgowej dokumentacja nie będzie udostępniana.
4. Warunki uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia
a. Organizator uprawniony jest jednostronnie do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu jedynie w uzasadnionych przypadkach
( np. brak minimalnej liczby Uczestników, warunki atmosferyczne, okoliczności związane z osobą prowadzącą szkolenie lub
dysponentem sali szkoleniowej ). W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia skutki doręczenia Zgłoszenia
i jego potwierdzenia ustają – strony zobowiązane są sobie zwrócić świadczenia, w szczególności niezwłocznie zwrócona zostanie
ewentualna zaliczka – chyba, że Zgłaszający oświadczy, że potwierdza Zgłoszenie na szkolenie w nowym terminie.
b. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przez Zgłaszającego lub zmniejszenie liczby zgłoszonych Uczestników na 5 lub więcej dni
roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem
doręczenia oświadczenia w tym zakresie w taki sam sposób jak ustalony dla Zgłoszenia ( pkt 1 b).
c.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez Zgłaszającego lub zmniejszenia liczby Uczestników na mniej niż 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty na żądanie Organizatora kary umownej
w wysokości 50% Ceny szkolenia ustalonej zgodnie z pkt 2b.
5. Prawa autorskie /Dane osobowe
a. Treść wykładów i materiałów szkoleniowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być wykorzystywana w żadnym innym
celu jako materiał dydaktyczny dla Uczestnika. Powielanie, publikowanie i udostępnianie innym osobom bez pisemnej zgody
Organizatora jest niedozwolone.
b.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizowaniem szkolenia jest Organizator. Dane przechowywane
będą zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Zgłaszający i Uczestnicy mają prawo do wglądu do zgromadzonych danych,
żądania ich zmiany lub usunięcia poprzez osobisty kontakt z Organizatorem pod adresem jego biura lub za pośrednictwem poczty email biuro@bdgizba.pl lub tel. 606 895 400. Zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgody zgłaszanych przez siebie Uczestników na
przekazanie ich danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu, w tym podanie adresów mailowych i nr telefonów celem
zapewnienia możliwości bezpośredniego czynienia ustaleń organizacyjnych pomiędzy Uczestnikami i Organizatorem, jak również
przesyłania materiałów szkoleniowych. W przypadku zaistnienia potrzeby, zgody takie na żądanie Organizatora Zgłaszający
zobowiązany jest przedłożyć.
6. Zmiany i uzupełnienia „Ogólnych warunków uczestnictwa” wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nie uregulowanych w „Karcie zgłoszenia na szkolenie” lub „Ogólnych warunkach uczestnictwa” mają zastosowanie przepisy
ogólne.
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Obowiązek informacyjny RODO
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić co dla Pani/Pana
oznacza to w praktyce. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem dlatego też dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich
odbywało się w sposób bezpieczny, a zarazem przejrzysty dla Pani/Pana.
Jej ideą jest zaprezentowanie Pani/Panu pełni praw jakie przysługują w związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie
musimy spełnić wobec Pani/Pana na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).
Na początku chcemy wyjaśnić czym tak na prawdę jest RODO. RODO, to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym
skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych”.
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Pani/Pana dane jest: Polska
Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski, ul. Czarnowska 65, 26-065 Piekoszów, biuro@bdgizba.pl NIP: 657 29 14 075,
Regon: 260764109, Numer KRS: 0000504913, ( dalej: PIPRIL OS )
Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych
przez Administratora. Funkcję tę w PIPRIL OS sprawuje: ………………………………….. . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy
jest na kilka sposobów - co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem e-mail: biuro@bdgizba.pl Forma ta umożliwi nam w
sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Panią/Pana korespondencji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod nr
606 895 400.
Przetwarzamy Pani/Pana dane w celach:

w celu przeprowadzenia szkolenia

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f
RODO.
Informacja o odbiorcach danych osobowych:


Dbamy o poufność Pani/Pana danych. Będziemy mogli je udostępnić podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie
art. 28 RODO. Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty
przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danych lub pracownikiem Administratora.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres retencji czyli jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane nie dłużej niż to
konieczne.

Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani
przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy;

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli
przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

Jeżeli wyrazi Pani/Pan nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu rozpowszechnienia wizerunku lub w innych
przypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody;

Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane (np. przeprowadzenie i udział w szkoleniu), Pani/Pana
dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres
niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z
uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Informujemy, iż ma Pani/Pan:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać
abyśmy je usunęli;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać
nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne
wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana
zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem,
może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie
tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądania do IOD – dane kontaktowe w pkt 5 lub do Administratora. Proszę pamiętać, że
przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, że jesteś osobą za którą się podajesz, czyli odpowiednio Panią/Pana
zidentyfikować.
10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
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dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona
zgoda.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc wziąć udział w szkoleniu. Traktujemy Pana/Pani zgodę jako dobrowolne, świadome
i jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie
w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.
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