
Regulamin uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach produktowych online
prowadzonych przez:

 PHU ELKA Radosław Miczyński

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  (dalej:  „Regulamin”)  reguluje  sposób  prowadzenia  szkoleń  dedykowanych
produktowych  organizowanych  przez  PHU  ELKA  Radosław  Miczyński  (dalej:  „Organizatora”)  przy
pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – to jest sieci Internet.

2. Moduł szkoleniowy współgra z każdym działem firmy:

https://szkolenia.komornik-online.eu/
https://szkolenia.rodo-online.eu/

3. Uczestnik szkolenia podczas zapisu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udostępnionego przez
Organizatora  szkolenia  jeszcze  przed  rozpoczęciem  Szkolenia.  Podanie  wymaganych  danych  przy
zapisie  na  szkolenie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  przez  Uczestnika  na  wzięcie  udziału
w szkoleniu oraz akceptację Regulaminu.

§ 2
Sposób realizacji Szkoleń

1. Szkolenia  mają  charakter  szkoleń  online  –  prowadzonych  za  pomocą  środków  bezpośredniego
porozumiewania  się  na  odległość,  przy  pomocy  opracowanej  własnej  platformy  szkoleniowej
Organizatora.

2. Uczestnik jest zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić sobie niezbędny sprzęt,
oprogramowanie  oraz  łącze  internetowe  pozwalające  na  uczestnictwie  w  Szkoleniu,  zgodnie
z wymogami wskazanymi przez Organizatora.

3. Terminy,  miejsce oraz  szczegóły  poszczególnych zajęć  w ramach Szkolenia  oraz czas  trwania  zajęć
ustala i przekazuje Uczestnikom osoba prowadząca szkolenie.

§ 3
Prawa autorskie do Szkoleń

1. Wszelkie prawa autorskie do utworów prezentowanych w ramach Szkoleń (w szczególności produktów
i usług PHU ELKA, sposobu ich przedstawienia oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach Szkoleń), a także
materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia, przysługują Organizatorowi,
a Uczestnik ma prawo z nich korzystać wyłącznie w celu uczestnictwa w Szkoleniu.

2. Zakazane  jest  utrwalanie,  rozpowszechnianie,  kopiowanie  lub  udostępnianie  utworów
prezentowanych w ramach Szkoleń, wizerunków i wypowiedzi uczestników oraz osób prowadzących, a
także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Uczestników przebiegu
Szkolenia  (zarówno  obrazu  jak  i  dźwięku,  w  całości  jak  i  w  części)  lub  innego  jego  utrwalania,
wykonywania  zdjęć  (screenshotów)  ze  Szkoleń  lub  dokonywania  transkrypcji  wypowiedzi
prowadzących oraz innych uczestników.

3. W  przypadku  udostępnienia  Uczestnikowi  nagrania  video  (Prezentacji  szkoleniowej)  przez
Organizatora, Uczestnik nabywa prawo do jednokrotnego wyświetlenia udostępnionego mu nagrania.
Jakiekolwiek  inne  wykorzystanie  nagrania  jest  bezprawne.  O  udostępnianiu  nagrań  Uczestnikowi
decyduje wyłącznie Organizator.



§ 4
Dane osobowe

1. W związku z prowadzeniem przez Organizatora Szkoleń w trybie online, Organizator może przetwarzać
dodatkowo  (ponad  zwykły  zakres  danych  podany  przy  zapisaniu  się  na  szkolenie)  dane  osobowe
Uczestników Szkoleń w zakresie obejmującym:
a) Imię
b) Adres e-mail,
c) Głos (wypowiedzi)
d) Wizerunek
e) Informacje o obecności Uczestnika na Szkoleniu

2. W zakresie przetwarzania danych, informuje Uczestników osoba prowadząca szkolenie. Uczestnik ma
prawo ograniczyć przetwarzanie danych opisanych w ust. 1 lit. c-d, jeśli w trakcie prowadzenia zajęć
wyłączy kamerę lub dźwięk na swoim komputerze. Uczestniczenie w Szkoleniu przy włączonej kamerze
lub  dźwięku,  traktowane  jest  jako  zgoda  Uczestnika  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  wyżej
wymienionych danych osobowych – w celu przeprowadzenia Szkolenia.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27.04.2016 r.  -  w sprawie  ochrony  osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz.  UE L Nr 119 str.  1 co oznacza, że przetwarzanie Państwa
danych  osobowych  będzie  odbywać  się  na  podstawie  Państwa  zgody.  Jest  ona  niezbędna  do
przetwarzania danych dla realizacji Szkolenia. Szkolenie jest dopełnieniem, które ma umożliwić lepsze
poznanie i funkcjonalność produktów i usług, którymi jest zainteresowana lub korzysta osoba chcąca w
nim uczestniczyć.

4. Podanie  przez  Państwa danych  nie  wynika  z  żadnego obowiązku  prawnego oraz  jest  dobrowolne,
jednak  konieczne do wzięcia  udziału  w szkoleniu,  co oznacza,  że odmowa podania  przez  Państwa
danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

5. Nie udostępniamy Państwa danych kontaktowych żadnym odbiorcom.
6. Państwa dane osobowe (dane identyfikacyjne i kontaktowe) będą przetwarzane przez okres niezbędny

do realizacji  celu,  do których ww. dane zostały zebrane,  zgodnie z  naszą polityką przechowywania
danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam
potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i zapisów
(nie dłużej niż miesiąc po zakończeniu szkolenia).

7. Administratorem danych osobowych jest Organizator (PHU ELKA Radosław Miczyński, ul. Kosowa 3A,
Wilkanowo, 66-008 Świdnica, NIP 9291019367)

8. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych
oraz  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu
wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  do  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z
naszym inspektorem ochrony danych (Sebastian Nowak, iod@rodo-online.eu).

9. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Uczestnik  ma  prawo  wnieść  skargę  na  przetwarzanie  jego  danych  przez  Organizatora  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

mailto:iod@rodo-online.eu


§ 5
Wizerunek

1. Organizator  będzie  mógł  rejestrować  i  przechowywał  przebiegu  Szkolenia  (w  całości  lub  we
fragmentach)  przy  pomocy  środków  audio-video,  obejmujących  również  wypowiedzi  Uczestników
(głos) oraz wizerunek.

2. O rejestracji wizerunku oraz wypowiedzi Uczestnika, ten jest informowany przez program szkoleniowy,
który również pokazuje czy kamera i mikrofon są włączone czy wyłączone. Uczestnik ma prawo nie
wyrazić  zgody  na  rejestrację  swojego  wizerunku  lub  wypowiedzi,  poprzez  wyłączenie  kamery  lub
mikrofonu.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że od jego decyzji (wyłączenia kamery lub dźwięku)
zależy  udostępnienie  jego  wizerunku  oraz  głosu  Organizatorowi  oraz  pozostałym  osobom
uczestniczącym  w  szkoleniu. Pozostawienie  przez  Uczestnika  włączonej  kamery  lub  mikrofonu
traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie wizerunku lub głosu i wypowiedzi Uczestnika utrwalanych
w trakcie Szkolenia przy pomocy tych urządzeń.

3. Użytkownik  wyraża  zgodę na to,  aby  jego wizerunek  oraz  głos  (w tym wypowiedzi)  w całości  lub
w postaci  dowolnych  fragmentów zostały  utrwalone oraz  wykorzystane przez  Organizatora  w celu
udostępnienia  ich  osobom  nieuczestniczącym  w  Szkoleniu  (a  należących  do  tej  samej  grupy
szkoleniowej, co Uczestnik).

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2021 r.
2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie jedynie do sposobu przeprowadzania szkoleń, regulowania

praw autorskich oraz przetwarzania danych osobowych i prawa do wizerunku.
3. Wszelka korespondencja do Organizatora powinna być kierowana w postaci elektronicznej (email) na

adres elka@elka.zgora.pl bądź drogą listowną na adres ul. Kosowa 3A, Wilkanowo, 66-008 Świdnica.
4. Dane wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: Sebastian Nowak, można się z nim skontaktować

z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@rodo-online.eu

mailto:iod@rodo-online.eu
mailto:elka@elka.zgora.pl

