
 

 

[Wpisz tekst] 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem szkolenia jest Amargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 

Ożarowie Mazowieckim, ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-580 Ożarów Mazowiecki  

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zamieszczony na stronie 

internetowej wydarzenia. Dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu oznacza akceptację jego postanowień. 

3. Dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oznacza akceptację 

postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Szkolenie jest nieodpłatne. 

5. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w terminie wskazanym na stronie wydarzenia. 

Link z dostępem zostanie przesłany na wskazany adres mailowy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. 

6. Organizator zastrzega, że całość lub część szkolenia może być rejestrowana. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia oraz zmian terminu szkolenia jeśli liczba 

uczestników w danym terminie wyniesie mniej niż 7 osób. 

8. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres beata.godawa@amargo.pl nie później niż na 

5 (pięć) dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo 

uznanych za dni wolne od pracy) przed planowanym dniem szkolenia. 

9. Zgłaszający zobowiązany jest do poinformowania uczestników o regulaminie oraz klauzuli informacyjnej. 

10. Dane osobowe zgłaszającego i pozostałych uczestników szkolenia mogą być wykorzystywane przez organizatora w 

celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej – za uprzednią zgodą odpowiednio zgłaszającego/osób których dane dotyczą – wyrażoną przy 

zgłaszaniu ich udziału w szkoleniu. 

11. Wszystkie realizowane przez organizatora szkolenia są chronione prawem autorskim. 

12. Informacje oraz materiały przekazywane w czasie szkolenia mają charakter naukowy (szkoleniowy) i poglądowy. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osób za ewentualne straty lub szkody, które mogą 

wyniknąć z wykorzystania informacji przekazanych w czasie szkolenia lub w udostępnionych materiałach. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, jak również do jego uchylenia, w 

każdym czasie. 
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[Wpisz tekst] 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w sprawie ochrony danych osobowych 

w związku z udziałem w szkoleniu online organizowanym przez Amargo sp. z o.o. sp. K. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Amargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-580 Ożarów Mazowiecki. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Przedstawicielem Administratora, którym jest 

Szczepan Gorbacz pod adresem e-mail: eksperci@amargo.pl lub pod adresem wskazanym w punkcie pierwszym 

powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy (udziału w szkoleniu i załatwienia 

wszystkich czynności które się wiążą ze zorganizowaniem i/lub uczestnictwem w szkoleniu) przez administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy 

Administratora, w szczególności dla wykonania obowiązków o charakterze informacyjnym, statystycznym, 

archiwizacyjnym, kontaktów, ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją celów 

przetwarzania i obrony przez nimi, a nadto częściowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (ZGODA), przy czym ZGODA 

dotyczy tylko tych danych, które nie są wymagane do zawarcia i wykonania umowy (tzw. zgoda marketingowa). 

4. Przetwarzaniem objęte są dane podawane w formularzu zgłoszeniowym udziału w szkoleniu takie jak: imię i 

nazwisko, stanowisko, e-mail oraz numer telefonu. 

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. 

Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres istnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów, z 

zasady nie dłużej niż przez 10 lat, a co do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej 

cofnięcia. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, 

uprawnionym pracownikom Administratora lub podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz 

Administratora danych i którym te dane są powierzane, w tym podmiotom wykonującym usługi pocztowe, 

kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do tych danych oraz do ich 

sprostowania. Może Pani/Pan także domagać się usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, co zostanie 

rozpatrzone przez Administratora. Może Pani/Pan również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 

Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego 

administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże brak podania imienia i 

nazwiska oraz adresu email uniemożliwi wzięcie udziału w szkoleniu online. 
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