
Regulamin Szkoleń Online

Organizatorem  szkoleń  online  jest  Wojciech  Cackowski  prowadzący  działalność  gospodarczą
zarejestrowaną w Toruniu, pod firmą Wojciech Cackowski BODYWORKER, ul. Św. A.Boboli 10C, 87-100
Toruń, NIP 8792379076 REGON 340833159, posługującego się w celu realizacji umowy adresem poczty
elektronicznej  dominika@zoga-movement.com,  zwanego w dalszej  części  umowy  Organizatorem  na
rzecz osoby – Uczestnika, którym może być:

1. osoba fizyczna, która działalności gospodarczej nie prowadzi – jest konsumentem;

2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

3. osoba fizyczna, która została skierowana na szkolenie i  zgłaszając udział w szkoleniu  zawiera
umowę w imieniu swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, który osobę na szkolenie skierował
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 1

1. Organizator  zapewnia  Uczestnikowi  możliwość  udziału  w  szkoleniu  specjalistycznym  z  zakresu
rehabilitacji, terapii manualnej, profilaktyki chorób układu ruchu oraz anatomii.

2. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę z jednej lub kilku powyższych dziedzin.

3. Szkolenie  odbywa  się  bez  jednoczesnej  obecności  Uczestników  i  prowadzącego  w  tym  samym
miejscu  –  odbywa  się  zdalnie,  przy  użyciu  aplikacji  Zoom,  umożliwiającej  komunikację  za
pośrednictwem Internetu – online.

4. Termin, skonkretyzowany zakres szkolenia, osobę prowadzącego, koszt szkolenia oraz dopuszczalna
liczba uczestników są ustalane odrębnie dla każdego szkolenia.

5. Aktualna informacja o planowanych szkoleniach dostępna jest na stronie internetowej  www.zoga-
movement.co  m   w zakładce „Kursy/Szkolenia online”.

§ 2

1. Uczestnik  zgłasza  udział  w  kursie  poprzez  wypełnienie  i  zatwierdzenie  formularza  dotyczącego
konkretnego  szkolenia.  Formularz  dostępny  jest  na  na  stronie  internetowej  www.zoga-
movement.com w zakładce „Kursy/Szkolenia online”.

2. Organizator  potwierdza  przyjęcie  zgłoszenia  i  przekazuje  Uczestnikowi  na  adres  poczty
elektronicznej wskazany w zgłoszeniu informacje dotyczące płatności za szkolenie.

3. Liczba  Uczestników  szkolenia  jest  ograniczona.  Do  udziału  w  szkoleniu  zostają  zakwalifikowani
Uczestnicy,  którzy  dokonają  zgłoszenia  i  zapłaty  za  udział  w  szkoleniu.  Brak  zapłaty  stanowi
rezygnację  z  udziału  w  szkoleniu  i  powoduje,  że  umowa  nie  zostaje  zawarta.  Uczestnicy  są
kwalifikowani  do  udziału  w  szkoleniu  w  kolejności  dokonywania  zapłaty.  W  przypadku  braku
zakwalifikowania  na  szkolenie  pomimo  zapłaty,  Organizator  bezzwłocznie  dokonuje  zwrotu
przekazanych kwot.

4. W przypadku zakwalifikowania do udziału  w szkoleniu,  na adres poczty elektronicznej wskazany
przez Uczestnika w zgłoszeniu, Organizator wyśle informacje niezbędne do użycia aplikacji Zoom –
link do zdalnego spotkania na platformie Zoom.
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5. Uczestnik bierze udział w zdalnym spotkaniu na platformie Zoom osobiście, posługując się swoim
imieniem i nazwiskiem podanym w zgłoszeniu jak również podanym w zgłoszeniu adresem poczty
elektronicznej.  Uczestnik  nie  jest  uprawniony  udostępniać  linku  do  zdalnego  spotkania  innym
osobom.

6. W przypadku, gdy Uczestnik chce użyć innego adresu poczty elektronicznej niż podany w zgłoszeniu,
zobowiązany  jest  poinformować  Organizatora  o  tym  fakcie  nie  później  niż  24  godziny  przed
rozpoczęciem szkolenia.

7. Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za prawidłowe działanie aplikacji  Zoom na urządzeniu
wykorzystywanym przez Uczestnika.

§ 3

1. Uczestnik będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej
zawarcia,  tj.  od  dnia  dokonania  zapłaty  na  rzecz  Organizatora.  Odstąpienie  następuje  poprzez
złożenie oświadczenia  Organizatorowi, nie wymaga podawania jakiejkolwiek przyczyny i nie wiąże
się z kosztami. Oświadczenie może być np. nadane pismem na poczcie lub złożone przy pomocy
poczty  elektronicznej.  W  celu  zachowania  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  należy  wysłać
oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy
Usługodawca  zwróci  Uczestnikowi  będącemu  konsumentem  wszystkie  otrzymane  płatności,
niezwłocznie,  nie  później  niż  14  dni  od  dnia,  w  którym  Organizator  otrzymał  informację  o
odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób jak Uczestnik dokonał zapłaty,
chyba  że  Uczestnik  wyraźnie  wskaże  na  inne  rozwiązanie.  Uczestnik  będący  konsumentem  nie
ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

2. W przypadku, gdy termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 upływałby po odbyciu
szkolenia, Uczestnik nie będzie miał możliwości odstąpić od umowy.

3. Organizator może zmienić termin szkolenia. O zmianie terminu Organizator poinformuje Uczestnika
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu. W terminie 7 dni od
otrzymania  wiadomości  od  Organizatora,  Uczestnik  może  zrezygnować  z  udziału  w  szkoleniu  –
odstąpić  od  umowy.  W  przypadku  odstąpienia  Organizator zwróci  zapłacone  przez  Uczestnika
kwoty.

4. Organizator  dołoży  starań,  by  szkolenie  poprowadziła  osoba wskazana w informacji  o  szkoleniu
dostępnej w dniu zgłoszenia się przez Uczestnika. Jeżeli  z przyczyn niezależnych od Organizatora
nastąpi zmiana prowadzącego szkolenie, Organizator zapewni żeby prowadzący miał kwalifikacje nie
niższe niż pierwotnie wskazany.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 oraz §2 ust. 3,  Organizator  nie odpowiada za ewentualną
szkodę powstałą w majątku Uczestnika.

§ 4

1. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania przebiegu szkolenia w jakiejkolwiek formie.

2. W przypadku udostępnienia Uczestnikowi materiałów poglądowych i instruktażowych w związku ze
szkoleniem, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że materiały podlegają ochronie przewidzianej dla
autorskich  praw  majątkowych  i  osobistych  twórcy,  które  mogą  przysługiwać  w  szczególności
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nie  mogą  być  rozpowszechniane,  nadawane  i  zwielokrotniane  jak  również  poddawane
tłumaczeniom, przeróbkom i adaptacjom.

§ 5

1. W związku z prowadzeniem Szkolenia, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i jest
administratorem tych danych.

2. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy i zapewnienia udziału w szkoleniu
(art.  6 ust.  1 lit.  b)  RODO) jak również w celu  realizacji obowiązków  ciążących na  Organizatorze
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności prawa podatkowego (art. 6 ust.
1 lit. c) RODO).

3. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Organizatora są podmioty publiczne w ramach uprawnień
przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, usługodawcy Organizatora w zakresie
usług informatycznych, księgowych i prawnych.

4. W  celu  zapewnienia  rzetelności  i  przejrzystości  przetwarzania  danych  Organizator  informuje
również, że:

a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami określonymi w przepisach
szczególnych, nie krócej niż do końca 6-ego roku od dnia zawarcia umowy, mając na względzie
konieczność dochodzenia ewentualnych roszczeń.

b) na  podstawie  przetwarzanych  danych  Organizator  nie  podejmuje  decyzji  w  sposób
zautomatyzowany, nie używa danych w celu profilowania;

c) Organizator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych;

d) Uczestnikowi,  którego  dane  podlegają  przetwarzaniu  przysługuje  prawo  do  żądania  od
Organizatora  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych,  wniesienia  do
Organizatora  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  przenoszenia  danych  jak  również  wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


