Regulamin Szkoły Podologii w Żorach
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach podologicznych organizowanych przez Szkołę
Podologii w Żorach
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02 września 2018 roku do odwołania.
§ 2 Definicje
1. Szkolenie – spotkanie grupy osób zainteresowanych danym tematem składające się z części teoretycznej
i praktycznej, zakończone stosownym egzaminem kontrolnym.
2. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
3. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został zaplanowany.
4. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez
Organizatora.
5. Pokaz – spotkanie grupy osób zainteresowanych danym tematem mające na celu prezentowanie
umiejętności podologicznych wykwalifikowanych specjalistów ds. podologii, demonstracji najnowszych,
prawidłowych technik wykonywania zabiegów podologicznych oraz przedstawienie produktów
występujących w danej dziedzinie lub konkretnym szkoleniu.
6. Wykład – spotkanie grupy osób zainteresowanych danym tematem w celu przekazania teoretycznej
wiedzy Uczestnikom.
7. Warsztaty – spotkanie grupy osób zainteresowanych danym tematem w celu przekazania praktycznej
wiedzy Uczestnikom.
8. Cykl szkoleniowy – szkolenia / wykłady / pokazy / warsztaty zorganizowane w dwudniowym bloku
szkoleniowym.
9. Organizator – Lady's Nails Cosmetics właściciel Szkoły Podologii w Żorach
10. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach
poprzez dokonanie opłaty wpisowej oraz przybyła we wskazane miejsce, w wyznaczonym dniu. Osoba
posiadająca stosowne wykształcenie zweryfikowane przez Organizatora.
11. Kierujący na szkolenie – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna,
zobowiązana do uiszczenia opłaty wpisowej. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie
uczestnikiem szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów lecz musi jednoznacznie wskazać kto będzie
uczestniczył w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach.
12. Potwierdzenie – wiadomość e-mail, wysłana do Kierującego na szkolenie lub bezpośrednio do
Uczestnika, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów.
13. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika o wycofaniu się z udziału
w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach.
14. Opłata rezerwacyjna – kwota którą należy wpłacić na konto Organizatora w celu potwierdzenia chęci
uczestnictwa w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach.
15. Certyfikat – dokument potwierdzający udział w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach. Jest
dowodem pogłębienia wiedzy teoretycznej i merytorycznej Uczestnika.
16. Certyfikat szkoleniowy – dokument potwierdzający udział, przystąpienie oraz zdanie z wynikiem
pozytywnym egzaminu kończącego dane szkolenie.

17. Egzamin Końcowy – test mający na celu potwierdzenie przyswojenia wiedzy teoretycznej i praktycznej
przez Uczestnika szkolenia, na podstawie którego Organizator wystawi Certyfikat Szkoleniowy.
§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu
1. Informacje o organizowanych przez Szkołę Podologii w Żorach szkoleniach / wykładach / pokazach /
warsztatach przekazywane jest potencjalnym uczestnikom w formie:
•

Strony internetowej www.szkola.podologii.com.pl
•

telefonicznie pod numerami telefonów 886 112 912 lub 32 435 18 17

•

w siedzibie Szkoły Podologii – ul. Świętego Stanisława 17, 44-240 Żory

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszenia na
szkolenie / wykład / pokaz / warsztaty, oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej na konto bankowe
Organizatora.
3. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników szkolenia / wykładu /
pokazu / warsztatów decyduje data zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej na koncie Organizatora.
4. Uczestnik biorący udział w szkoleniach / wykładach / pokazach / warsztatach wyraża zgodę na
rejestrowanie swojego wizerunku podczas szkoleń / wykładów / pokazów / warsztatów organizowanych
przez firmę Lady's Nails Cosmetics oraz na wykorzystywanie materiałów zdjęciowych i filmowych
z wizerunkiem Uczestnika na stronach internetowych Organizatora oraz portalach społecznościowych
w celu promocji firmy Lady's Nails Cosmetics, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
5. Organizator ogranicza dostęp do szkoleń i warsztatów:
• Osobom chorym umysłowo lub upośledzonym ruchowo, w szczególności z niedowładem kończyn
górnych.
• Osobom z zaburzeniami mowy i słuchu.
• Osoby bez przygotowania merytorycznego, nieznającym podstaw budowy kończyn dolnych
w szczególności stóp.
§ 4 Warunki płatności
1. Organizator nie pobiera opłat za szkolenia / wykłady / pokazu / warsztaty. Opłata wpisowa wnoszona
przez Uczestników jest w całości zwracana w dniu szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów w postaci
vouchera na zakupy w sklep.podologiczny.pl lub w sklepie stacjonarnym Lady’s Nails Cosmetics
zlokalizowanym przy ulicy Świętego Stanisława 17, 44- 240 Żory.
2. Opłata rezerwacyjna za dwudniowy cykl szkoleniowy wynosi 100zł. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść
na konto Organizatora po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zakwalifikowania Uczestnika na szkolenie
/ wykład / pokaz / warsztaty. Nr konta bankowego (ING) Organizatora: 94 1050 1676 1000 0022 8810
0056
3. W tytule przelewu należy podać: nazwę i datę szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów oraz nazwę
Uczestnika.
4. W przypadku braku miejsc na szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach opłata rezerwacyjna
Uczestnika zaksięgowana po zamknięciu listy uczestników szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów
zostanie zwrócona na konto Uczestnika w terminie do 7 dni roboczych.
5. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenia / wykłady / pokazy / warsztaty,
noclegów, ani wyżywienia.

§ 5 Rezygnacja
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach należy zgłosić Organizatorowi
listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: szkola@podologii.com.pl na co najmniej 14
dni przed datą rozpoczęcia szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów.
2. Rezygnacja Uczestnika z szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów bez powiadomienia lub bez
zachowania 14 dni wiąże się z utratą opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł.
3. W przypadku niestawienia się Uczestnika na zarezerwowanym szkoleniu / wykładzie / pokazie /
warsztatach opłata rezerwacyjna ulega przepadkowi w całości na rzecz Organizatora. Uczestnik
w tym przypadku nie może ubiegać się o voucher zakupowy w sklep.podologiczny.pl lub w sklepie
stacjonarnym Lady’s Nails Cosmetics.
§ 6 Zmiany Terminu Szkolenia
1. Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów nie później jednak
niż na 10 (dziesięć) dni przed datą jego rozpoczęcia.
2. O okoliczności odwołania szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów Organizator niezwłocznie
poinformuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie wskazując
równocześnie kolejny, możliwy termin szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów w tym samym zakresie.
3. Jeśli nowy termin szkolenia nie zostanie z Uczestnikiem uzgodniony, Organizator obowiązuje się zwrócić
uiszczony przez Uczestnika opłatę rezerwacyjną w terminie 3 dni od daty przekazania Uczestnikowi
informacji o odwołaniu terminu szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów.
4. Odwołanie przez Organizatora szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów w terminie krótszym niż 10 dni
istnieje wyłącznie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Organizator
niezwłocznie zwraca opłatę rezerwacyjną na konto bankowe Uczestnika – o ile Strony nie uzgodnią
inaczej. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest wówczas ograniczona do kwoty
odpowiadającej udokumentowanym i uzasadnionym wydatkom, jakie Uczestnik poniósł w związku
z planowanym udziałem w cyklu szkoleniowym szkoleniu.
5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu
Umowy spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenia, które są
nieprzewidziane lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze, leżącymi poza
racjonalną kontrolą Stron, np. choroby i uszkodzenia ciała spowodowane zdarzeniami losowymi, pożar,
katastrofy naturalne, zamieszki, konflikty zbrojne czy strajki.
§ 7 Prawa autorskie
1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Uczestnikowi lub Kierującemu na
szkolenie, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i programy szkoleń, stanowią przedmiot autorskich
praw majątkowych Organizatora i nie mogą być prezentowane ani przekazywane innym firmom, ani
osobom trzecim.
2. Uczestnictwo w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach nie jest podstawą do przeniesienia na rzecz
Kierującego na szkolenie lub Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani nie ustanawia na jego rzecz
licencji.
3. Szkolenie realizowane w ramach działalności Szkoły Podologii w Żorach nie daje uprawnień Kierującemu
na szkolenie lub Uczestnikowi do samodzielnej realizacji szkoleń z zastosowania produktu lub przedmiotu
realizowanego szkolenia.
4. Organizator może udostępni Uczestnikowi niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne związane z
tematem szkolenia / wykładu / pokazu / warsztatów w których brał udział. Decyzję o przekazaniu
materiałów i pomocy dydaktycznych podejmuje prowadzący szkolenia / wykłady / pokazy / warsztaty.

5. Kierujący na szkolenie lub Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych,
programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków
towarowych – będących własnością Organizatora - zarówno w wersji, do której Uczestnik miał dostęp w
związku z uczestnictwem w szkoleniu / wykładzie / pokazie / warsztatach, jak również w wersji o istotnie
podobnej formie lub treści w oferowanych i/lub prowadzonych przez siebie szkoleniach.
6. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się:
•

nie nagrywać przebiegu szkolenia / wykładu / pokazu /warsztatów;

•

nie wykorzystywać materiałów i programu szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych
materiałów w celu prowadzenia własnych szkoleń;

•

nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1, a także
szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

•

nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1;

•

nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1;

•

nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w ust. 1, w szczególności
nie usuwać logotypów Organizator.
§ 8 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1.

Akceptując zapisy regulaminu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
administratora danych osobowych w celu prawidłowej organizacji zjazdu w ramach Szkoły Podoliogii
w Żorach, poprawa jakość usług, informowanie słuchaczy o zmianach w Szkole Podologii, prowadzenia
codziennej korespondencji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podologii, jak również do
celów analitycznych.

2.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:


Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest firma Lady’s Nails Cosmetics
z siedzibą w Żory, ulica Św. Stanisława 17, 44-240 Żory. Na stanowisko administratora danych
osobowych wyznaczono Pana Marka Musioła m.musiol@ladys-nails.eu;



Inspektorem ochrony danych osobowych został jest Pan Mariusz Kołatek m.kolatek@ladys-nails.eu;



podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prawidłowej obsługi Szkoły
Podologii w Żorach na podstawie art. 6 ust 1 pkt b;



uczestnik posiada następujące prawa:


prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art.15



prawo do sprostowania danych na podstawie art.16



prawo do ograniczania przetwarzania na podstawie art. 18



prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20



prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21



prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
na podstawie art. 22
prawo do usunięcia danych oraz wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych na
podstawie art. 17.





Dane klienta korzystającego z prawa do usunięcia danych zostają usunięte z bazy danych
administratora w trybie natychmiastowym, jednak dokumenty dotyczące wcześniejszych transakcji
będą przechowywane w archiwum administratora danych do przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za daną transakcję (art. 70 Ordynacji
Podatkowej).



W przypadku nie wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowe dane te będą przechowywane
przez okres:


5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za ostatnią
transakcję zrealizowaną na rzecz słuchacza w przypadku gdy transakcje były zawierane;



5 lat licząc od daty ostatniego logowania klienta w przypadku gdy słuchacz wyraził chęć
uczestnictwa w zjeździe jednak nie doszło do realizacji zjazdu.



26 miesięcy w przypadku dane zbieranych poprzez Google Analytics

3. Słuchacz ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
§9 Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

