
 

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW EMT TOUR ON-LINE 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ EMT-SYSTEMS SP. Z O.O. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług 

Szkoleniowych ON-LINE, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania 

reklamacyjnego. 

2. Organizatorem Usług Szkoleniowych ON-LINE jest firma spółka EMT-Systems Sp. 

z o.o., z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Bojkowska 35A, zarejestrowana 

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000351335, NIP: 6342741010, REGON: 241529768 

(dalej zwana Organizatorem). 

3. Uczestnicy warsztatów on-line organizowanych przez EMT-Systems Sp. z o.o. 

oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać 

w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność 

intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane 

uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być 

publikowane, sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane w jakiejkolwiek formie 

osobom trzecim. 

II. Definicje i parametry szkoleń online 

1. Warsztaty/szkolenie ON-LINE – usługa internetowego seminarium o charakterze 

szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę za pomocą serwisu mająca na celu 

uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników 

2. Transmisje warsztatów on-line odbywają się poprzez platformy / aplikacje wskazane 

przez Organizatora. 

3. Zamawiający/Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła 

formularz zgłoszenia na warsztat. 

4. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych ON-LINE (Umowa) – umowa 

cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej on-line. 

 III. Wymagania wstępne dla uczestników 

1. Uczestnikiem warsztatów może być osoba, która pragnie zdobyć lub uzupełnić 

posiadaną wiedzę lub umiejętności oraz spełnia wymagania wstępne określone przez 

Organizatora. 

 

 



 

 

 

IV. Wymagania techniczne niezbędne do realizacji warsztatów on-line 

1. Warunkiem korzystania z usługi warsztatów on-line przez Zamawiającego jest 

posiadanie urządzenia (komputer stacjonarny, laptop), podłączonego do Internetu 

wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub 

Mozilla FireFox. Szczegółowe wymagania techniczne określone są na stronie 

www.emt-systems.pl oraz przekazywane są Zamawiającemu drogą mailową po 

dokonaniu rejestracji na szkolenie. 

2. W celu prawidłowego korzystania z transmisji on-line Uczestnik szkolenia 

każdorazowo przed szkoleniem on-line w czasie rzeczywistym ma prawo do 

skorzystania z logowania próbnego w czasie i formie określonych przez Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów 

serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Uczestnika szkolenia w formularzu zgłoszeniowym (zamówieniu) 

oraz za usuwanie i / lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez 

oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez 

Zamawiającego / Uczestnika szkolenia. 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz Uczestników jest EMT-

Systems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia oraz celach 

marketingowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Uczestnik ma prawo do pełnego dostępu do swoich danych osobowych, ich 

przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego 

prawa zostały naruszone. 

4. W przypadku zgłoszenia pracownika przez pracodawcę, przetwarzanie danych jest 

niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, tj. realizacji szkolenia 

pracownika. W związku z tym przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego przez 

Organizatora szkolenia jest dopuszczalne na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto Zgłaszający jako Administrator 

danych osób biorących w szkoleniach, na podstawie art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO powierza firmie 

EMT-Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 35A, zwanym dalej 

„Wykonawcą” dane osobowe osób, biorących udział w szkoleniach organizowanych 

przez firmę EMT-Systems Sp. z o.o., w zakresie danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia szkolenia, tj. imię i nazwisko, data, miejsce urodzenia oraz inne dane 

osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z przepisów 

prawa. Zgłaszający bierze na siebie również obowiązek informacyjny wynikający z 

aktualnych przepisów prawnych poinformowania uczestników szkolenia, których dane 

osobowe są przetwarzane oraz o przysługującym im prawie wglądu do swoich danych 

osobowych, żądaniu ich poprawienia lub usunięcia. 

5. W przypadku zgłoszenia osoby prywatnej przetwarzanie danych jest konieczne do 

realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, której Zgłaszający będzie stroną 

oraz jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie 

Zgłaszającego. W związku z tym przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego 

przez Organizatora szkolenia jest dopuszczalne na podstawie przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgłaszający ma 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia. 

6. Podane dane osobowe przekazane zostaną również współorganizatorom / partnerom 

(lista dostępna na stronie wydarzenia) w celu umożliwienia im jednorazowego 

kontaktu mailowego z Państwem 

7. Pełna polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://emt-

systems.pl/polityka-prywatnosci.html 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje 

wprowadzony na czas nieokreślony. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem 

a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom 

powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem 

a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu 

ze względu na siedzibę Organizatora. 



 

 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany 

obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane 

przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na 

podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy. 

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2020r. 

 

 


