Regulamin szkoleń bezpłatnych
organizowanych przez ACTION S.A. w restrukturyzacji
Wersja z dnia 16 sierpnia 2018 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. ACTION S.A. w restrukturyzacji, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą przy ul. Dawidowskiej 10,
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000214038, NIP 527-11-07221, Regon 011909816, o kapitale zakładowym 1 695 700,00 zł, organizuje dla swoich Partnerów
handlowych bezpłatne szkolenia i warsztaty.
2. Partnerem handlowym Organizatora, na potrzeby tego Regulaminu, jest firma posiadająca
aktywne konto w systemie sprzedaży on-line Organizatora (system i-serwis).
3. Uczestnikiem szkolenia może być właściciel firmy będącej Partnerem Organizatora, Prezes Zarządu
tej firmy lub osoba wydelegowana przez osoby decyzyjne do odbycia Szkolenia.
4. Ilość miejsc na każde ze szkoleń jest ograniczona. Rejestracja na szkolenie zostaje zamknięta w
przypadku wyczerpania ilości wolnych miejsc. W przypadku wybranych szkoleń istnieje możliwość
wprowadzenia ograniczenia maksymalnej liczby uczestników delegowanych przez jednego
Partnera handlowego.

§ 2 Prawa i obowiązki Partnera i Uczestnika szkolenia
1. Partner jest odpowiedzialny za rejestrację Uczestnika wydelegowanego do udziału
w Szkoleniu. Partner może zgłosić udział w Szkoleniu (rejestracja) za pośrednictwem
dedykowanej

strony

internetowej

poprzez

wypełnienie

i

przesłanie

formularza

rejestracyjnego, w którym przekaże dane wydelegowanego Uczestnika.
2. Partner jest odpowiedzialny za zapoznanie Uczestnika z niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu szkolenia, zasad
bezpieczeństwa, przepisów BHP i Przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w
którym prowadzone jest dane Szkolenie.
4. W razie rezygnacji z udziału w Szkoleniu lub niemożności wzięcia udziału w Szkoleniu z przyczyn
losowych, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora.
5. Poprzez dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego, Partner oraz wydelegowany przez niego
Uczestnik Szkolenia akceptują niniejszy Regulamin oraz zobowiązują się do uczestniczenia
w Szkoleniu na warunkach w nim określonych.
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§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora
1. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane Szkolenie nie mogło się odbyć w ustalonym
terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia lub zaproponowania
innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie
droga elektroniczną i telefonicznie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty należące do Uczestnika,
pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia.
3. Podczas Szkolenia przedstawiciele Organizatora mogą wykonywać zdjęcia, które mogą zostać
zamieszczone na stronie www Organizatora, w mediach społecznościowych i branżowych lub
innych publikacjach dotyczących działalności Organizatora. Publikując zdjęcia ze Szkolenia
Organizator nie ma jakiejkolwiek intencji wykorzystania wizerunku Uczestników Szkolenia.
Intencją Organizatora jest jedynie prezentacja danego Szkolenia jako ważnego dla siebie
wydarzenia.

§ 4 Dane osobowe
1.

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Organizator.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@action.pl.

2.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z udziałem w Szkoleniu. Poprzez
przystąpienie do udziału w Szkoleniu i z chwilą takiego przystąpienia, Uczestnik oświadcza,
iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu dokonania zgłoszenia
uczestnictwa, kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia udziału Uczestnika
przed Szkoleniem, przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów
związanych ze Szkoleniem przed lub po Szkoleniu, wysyłki certyfikatów uczestnictwa w
Szkoleniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać
wzięcie udziału w Szkoleniu.

3.

W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód na przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda.
Podanie tych danych jest dobrowolne.

4.

Dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Szkoleniu i realizacji czynności
wymienionych w ust. 2.
Dane osobowe wymienione w ust. 3 będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
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5.

Administrator może w celach wskazanych w ust. 2 przetwarzać następujące kategorie
danych zwykłych Uczestników: nazwisko i imiona, nazwa firmy, NIP firmy, ID Klienta
ACTION, służbowy adres korespondencyjny do wysyłki certyfikatów uczestnictwa, adresy
elektroniczne (email), numer telefonu.
Kategorie danych osobowych zwykłych wymienionych w ust. 3 obejmują: imię i nazwisko,
adres email i numer telefonu.

6.

Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy współpracujące przy realizacji Szkolenia
(firmy

szkoleniowe,

podmioty

certyfikujące,

producenci

rozwiązań

IT/sprzętu/oprogramowania zapewniający szkoleniowców, hotele lub inne obiekty
konferencyjne, firmy kurierskie Poczta Polska).
7.

Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu przeprowadzania analiz preferencji
zakupowych, prezentowania reklam produktów i usług na podstawie określonych
preferencji oraz przygotowania oferty produktowej. Do profilowania zostaną wykorzystane
m.in. informacje o zakupionych produktach i usługach, informacje zawarte w plikach
„cookies”.

8.

Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym
momencie, w tym do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu, przenoszenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

§ 5 Postanowienia końcowe
1. ACTION S.A. w restrukturyzacji udostępnia aktualną ofertę bezpłatnych szkoleń na stronie:
https://is3.action.pl/
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Partnera, Uczestnika i Organizatora od dnia zapisu Uczestnika
na Szkolenie do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych ze
Szkoleniem.
3. Wszelkie

pytania

dotyczące

Szkoleń

prosimy

kierować

pod

adresem

e-mail:

szkolenia@action.pl lub pod numerem telefonu +48 694 477 631.
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