REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji, a także prawa i obowiązki
uczestników szkoleń 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 SZKOLENIACH
Uczestnictwo w szkoleniach online:
a) Informacje o szkoleniach online znajdują się na stronie https://rejestracja.softiq.pl/.
b) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest:
a. dostępność wolnych miejsc na wybrane przez Uczestnika szkolenie, które jest
dedykowane grupie odbiorców, którą reprezentuje,
b. wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia na szkolenie za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny poprzez Stronę
internetową https://rejestracja.softiq.pl/.
c) Rekrutacja na szkolenie odbywa się poprzez weryfikację zgłoszeń Uczestników przez
Organizatora pod kątem ich poprawności i kolejności wpłynięcia, z tym, że:
a. W jednym szkoleniu może brać udział maksymalnie 50 osób.
b. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych
w formularzu rekrutacyjnym.
c. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista
Uczestników w danym terminie będzie już zamknięta lub Uczestnik zgłosił się na
szkolenie z tematyki dla grupy, której nie jest reprezentantem.
d. W przypadku, gdy liczba Uczestników przewyższa liczbę dostępnych miejsc
utworzona zostanie lista rezerwowa.
d) Organizator po przeprowadzonej rekrutacji na szkolenie zobowiązuje się do poinformowania
Uczestników o jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
e) Organizator ma prawo zmiany terminu zakończenia rekrutacji na szkolenie w przypadku
niewystarczającej liczby Uczestników lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
f) Uczestnik zakwalifikowany do udziału w szkoleniach stacjonarnych zobowiązany jest do:
a. punktualności,
b. wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia,
c. powiadomienia Organizatora o niemożności uczestnictwa w szkoleniu oraz
o okolicznościach mogących mieć wpływ na zakwalifikowanie do uczestnictwa
w szkoleniu, takich jak zmiana miejsca zatrudnienia.
g) Udział w szkoleniach jest płatny 150 zł netto.
h) Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo i wystawienie
faktury VAT za udział w szkoleniu.
i) Organizator dopuszcza możliwość zastąpienia zgłoszonego Uczestnika inną osobą z tej samej
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instytucji. W takiej sytuacji Uczestnik powinien poinformować Organizatora o zmianie,
a nowy Uczestnik powinien wypełnić i przesłać zgłoszenie na szkolenie za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie https://rejestracja.softiq.pl/.
j) Uczestnik szkolenia może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu organizowanym przez
Organizatora.
§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:
•
•

listownie: ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
przez elektroniczną skrzynkę biuro@softiq.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe dostępne na oficjalnych stronach internetowych w związku
z realizacją celu Administratora, czyli informowania o zmianach prawnych dotyczących wprowadzania
obowiązku przyjmowania faktur elektronicznych oraz możliwości odbycia szkoleń organizowanych w
związku z powyższym przez Administratora.
Odbiorcy danych osobowych
Podmioty uprawnione do obsługi usług platformy Freshmail, z którymi Softiq sp. z o.o. zawarł
umowę na świadczenie usług.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kampanii informacyjnej lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
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
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1.
2.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na
zgłoszenia przesłane przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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