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Regulamin uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych 

Fundacji Civis Polonus 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1. 

1. Organizatorem Szkolenia jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą w Warszawie, ul. Bellottiego 
5/47 01-022 Warszawa.  

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 
w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.  

3. Zgłaszającym jest osoba lub instytucja, która zgłasza Uczestnika na szkolenie.  

4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn 
od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również 
w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 5 Uczestników.)  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych 
oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.  

 

Rozdział II 

Uczestnictwo w Szkoleniu 

§2. 

1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:  

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać poprzez wypełnienie internetowego 
formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na 
adres szkolenia@civispolonus.org.pl. 

b) W przypadku szkoleń płatnych - uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez 
Organizatora. Opłatę za udział w Szkoleniu należy przesłać zgodnie z informacjami na 
konto wskazane przez Organizatora. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem 
dokonanych wpłat.  

2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 7 dni przed 
Szkoleniem. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, 
z zastrzeżeniem o braku możliwości złożenia rezygnacji.  

3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e-mailowej 
Organizatora lub datę wypełnienia zgłoszenia internetowego.  

4. Zgłoszenie na szkolenie w jakiejkolwiek formie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne 
z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków 
przez Zgłaszającego.  
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Rozdział III 

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu 

§3. 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w 
Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora lub 
poprzez formularz internetowy. 

2. Ewentualną rezygnację ze szkolenia należy złożyć w formie pisemnej i przesłać mailem 
najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.  

3. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa Zgłaszający jest zobowiązany do 
sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo. 

4. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.  

5. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu 
tego faktu do Organizatora.  

 

Rozdział IV 

Odpłatność za szkolenie 

§4. 

1. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Zgłaszający.  

2. Faktury wystawiane są w pierwszym dniu szkolenia z 7-dniowym terminem płatności i 
przesyłane drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres. 

 

ROZDZIAŁ V 

Uwagi organizacyjne 

§5. 

1. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na uczestniku szkolenia.  

2. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu szkolenia. 

3. Osoby nieletnie mogą brać udział w szkoleniu tylko pod opieką opiekuna. 

4. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

5. Dane osobowe Zgłaszającego oraz Uczestnika przetwarzane są zgodnie z Ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej 
RODO) w celu organizacji szkolenia na potrzeby zawarcia umowy, jaką jest rejestracja na 
szkolenie. 

6. Zgłaszający oraz uczestnik zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§6. 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.civispolonus.org.pl  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.  

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze 
szkoleniem. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 
www.civispolonus.org.pl  

7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 
dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.civispolonus.org.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

uczestnictwa w szkoleniach 

indywidualnych Fundacji Civis Polonus 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwany dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą w Warszawie. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji szkoleń, na podstawie art. 6 ust 1 

lit. b) – na potrzeby zawarcia umowy, którą stanowi zgłoszenie się na szkolenie. 

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej ani żadnej 

organizacji międzynarodowej. 

5. Twoje dane osobowe będą przekazywane Konfeo Macuk, Łapiński sp. J. z siedzibą w Gdyni, 

ul. Lucjana Cylkowskiego 11a/15 w celu rejestracji poprzez stronę internetową konfeo.com. 

6. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

7. Twoje dane osobowe są przechowywane przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym odbyło się szkolenie. 

8. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i 

organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO oraz norm w 

zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

9. Przysługują Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem 

o ochronie danych jesteś uprawniona/y do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

budzi Twoje wątpliwości. 

10. Ponadto masz prawo do: 

o żądania dostępu do Twoich danych osobowych; dostarczymy Ci na żądanie kopię Twoich 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  

o sprostowania danych osobowych, które Cię dotyczą, a które są nieprawidłowe lub ich 

usunięcia; 

o ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

11. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Katarzyną 

Chrapką: fundacja@civispolonus.org.pl. 
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