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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa a także prawa i obowiązki  uczestników szkolenia 
w zakresie funkcjonalności e-fakturowania w systemach informatycznych. 

 

 

§1 
DEFINICJE 

 

Organizator szkoleń – (zwany dalej ,,Organizatorem”) – Softiq sp. z o.o., ul. Robotnicza 2, 44-100 

Gliwice. 

Uczestnik szkolenia – (zwany dalej ,,Uczestnikiem”) osoba zgłaszająca się i korzystająca ze wsparcia 

edukacyjnego w ramach szkoleń online. 

Administrator danych osobowych - (zwany dalej „Administratorem”) Softiq sp. z o.o., ul. Robotnicza 

2, 44-100 Gliwice. 

Szkolenie online - szkolenie realizowane metodą zdalną. 

Strona internetowa - strona www.pefexpert.pl, na której umieszczone i aktualizowane będą 

informacje dotyczące szkoleń oraz informacje dotyczące elektronicznego fakturowania. 

 

 

§2 
UCZESTNICTWO W SZKOLENIU 

 

Uczestnictwo w szkoleniu online: 

a) Informacja o szkoleniu online znajduje się na stronie https://rejestracja.softiq.pl/. 

b) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: 

a. wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia na szkolenie za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny poprzez Stronę 

internetową https://rejestracja.softiq.pl/. 

c) Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

d) Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w szkoleniu. 

 
 

§3 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Softiq sp. z o.o. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice 

b) przez elektroniczną skrzynkę biuro@softiq.pl  

Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przesłane do nas w związku ze zgłoszeniem na szkolenie. 

Dane takie jak imię i nazwisko, adres email, nr telefonu będą przez nas przetwarzane w celu 

organizacji szkolenia w tym kontaktu z Państwem . 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Państwa dane 

mogą zostać przesłane w związku z przygotowaniem przez nas raportów dotyczących 

przeprowadzonych szkoleń w związku z umową zawartą z MRiT na ich organizację. 

http://www.pefexpert.pl/
https://rejestracja.softiq.pl/
https://rejestracja.softiq.pl/
mailto:biuro@softiq.pl
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Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania szkoleń i rozliczenia umowy na ich 

organizację lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli taki sprzeciw przysługuje. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 
§4 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na 

zgłoszenia przesłane przed datą wejścia w życie takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 


