Regulamin szkolenia ON-LINE:
Podstawy BDO. Rejestr, ewidencja i sprawozdawczość
1. Zgłaszający udział w szkoleniu jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line
na stronie https://odpady-help.conrego.com.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty za
szkolenie. Brak dokonania wpłaty nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa.
3. Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Informację o
rezygnacji ze szkolenia należy przesłać na adres mailowy: szkolenia@odpady-help.pl. Po przyjęciu
rezygnacji w wyznaczonym terminie następuje zwrot wpłaty za szkolenie. Rezygnacja w terminie
późniejszym lub brak uczestnictwa nie uprawnia do zwrotu dokonanej wpłaty.
4. Po dokonaniu zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy on-line system automatycznie wysyła
fakturę proforma na wskazany w zgłoszeniu adres email.
5. Wniesienie opłaty za uczestnictwo musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed datą wybranego
szkolenia. Płatność powinna być przekazana na konto:
odpady-help.pl Artur Domaszewicz
ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań
mBank 06 1140 2004 0000 3002 7937 8006
W tytule przelewu proszę wpisać nr dokumentu faktury/proformy.
6. Opłata obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, możliwość zadawania pytań prelegentom w terminie
do 3 tygodni od dnia uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
imienny certyfikat w wersji papierowej.
7. Liczba miejsc jest ograniczona.
8. Zgłaszający może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych. Wskazanie nowej osoby
należy przesłać na adres mailowy: szkolenia@odpady-help.pl.
9. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych od siebie lub w przypadku zbyt
małej liczby zgłoszeń. O odwołaniu szkolenia Zgłaszający zostanie poinformowany drogą e-mailową
najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia oraz otrzyma pełny zwrot wpłaty.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w szkoleniu, które pozostają bez
wpływu na przedmiot i zakres szkolenia.
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze zgłoszeniem lub udziałem w szkoleniu podlegają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpady-help.pl
Artur Domaszewicz z siedzibą w Poznaniu, J. Słowackiego 38A/15.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu na chęć udziału w szkoleniu
realizowanym przez Administratora (RODO art.6 ust.1 lit.b). Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu rejestracji na szkolenie oraz jego realizacji, a okres retencji danych wynika
z przepisów Kodeksu Cywilnego i związany jest z okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również ze względu na wymagania prawne jakie
nakłada polskie prawo na Administratora (RODO art.6 ust.1 lit.c) w celu przechowywania faktur oraz
dokumentów księgowych i będą przetwarzane przez okres wynikający z prawa podatkowego.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, firmom
hostingowym oraz firmom świadczącym usługi księgowe z którymi współpracuje Administrator i
mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. Jest
Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
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