
Regulamin Szkoleń  
 

I. Organizator 

 

Organizatorem Szkolenia jest Artur Strzelecki, 

ul. Tunelowa 24/9, 40-676 Katowice, 

NIP: 954-236-80-37, REGON 360398512 

 
II. Szkolenia 

 

Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na 

stronie: https://www.silesiasem.pl 

 

III. Zgłoszenie uczestnictwa  

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie 

https://www.silesiasem.pl 

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem. 

 

IV. Zmiany terminu szkoleń. 

 

1. Uczestnik może dokonać zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem 

poprzez kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny.  

 

2. Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed dniem szkolenia w 

przypadku braku wystarczającej liczby uczestników. Informacja o odwołaniu szkolenia odbędzie 

za pomocą poczty elektronicznej lub listu poleconego. W wyniku odwołania szkolenia, Uczestnik 

otrzymuje pełny zwrot wpłaconych zaliczek. 

 

3. Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał 

płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na szkoleniu została wyczerpana. 

 

V. Opłaty i warunki płatności 

 

1. Opłaty za szkolenia obejmują: uczestnictwo w szkoleniu i komplet bonusów, które zostaną 

przyznane Uczestnikowi w toku zapisywania się na szkolenie. Koszty poszczególnych szkoleń 

znajdują się na stronie organizatora. Opłaty za szkolenie pobierana są z góry. Wpłata następuje za 

pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora. 

 

2. W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu wpłacone zaliczki nie zostają zwrócone. 

 

3. Faktura VAT za szkolenie zostanie wystawiona do 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę. 

 

4. W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, 

dowód wpłaty należy okazać na szkoleniu. 

 

VI. Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Artur Strzelecki, ul. Tunelowa 24/9, 40-676 

Katowice, REGON 360398512, NIP: 9542368037. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkolenia i dochodzenia 

roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu 

cywilnego.  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący na podstawie zawartej z 

Administratorem danych osobowych usługi księgowe w zakresie prowadzenia przez 

Administratora działalności gospodarczej. 
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4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

zamówienia, a następnie po zrealizowaniu zamówienia i upływie terminów przedawnienia 

wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w wymiarze odpowiadającym zawarciu umowy 

między przedsiębiorcami bądź między przedsiębiorcą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, zostaną usunięte z serwera. Dane osobowe oznaczone na fakturach i innych 

dokumentach zakupowych będą przechowywane przez okres odpowiadający przepisom prawa 

podatkowego. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o 

ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a ich podanie danych osobowych 

stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży i zrealizowania szkolenia. Brak zgody skutkuje 

niemożnością zakupu usługi. 

 

VII. Reklamacje 

 

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty 

zakończenia szkolenia drogą e-mailową. 

 

2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie 

odpowiedzieć na nią drogą e-mailową. 

 

IX. Odpowiedzialność 

 

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie 

edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób 

trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności 

zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

 

X. Zmiany 

 

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie 

https://www.silesiasem.pl 

 


