
 
Regulamin szkoleń online organizowanych przez Przemysława Rajchela prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą NGO and Business Service Przemysław Rajchel 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Definicje: 

a) NGO lub Organizator – Przemysław Rajchel prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą NGO and Business Service Przemysław Rajchel z siedzibą w Częstochowie, przy 
ul. Lelewela 11/2, 42-202 Częstochowa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5732533201; 

b) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca oraz każdy inny podmiot, który wykupił 
udział w Szkoleniu; 

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. 
spełniająca przesłanki określone w definicji konsumenta zawartej w art. 221 Ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1145, ze 
zmianami); 

d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub zawodową, tj. spełniająca przesłanki określone w definicji 
przedsiębiorcy zawartej w art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1145, ze zmianami); 

e) Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na Stronie 
Internetowej Organizatora lub przesłany Użytkownikowi w formie elektronicznej przez 
Organizatora, wypełniany przez Użytkownika, w celu zawarcia Umowy; 

f) Szkolenie – szkolenie online organizowane przez NGO; 
g) Uczestnik – Użytkownik lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału 

w Szkoleniu; 
h) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019, poz. 1145, ze zmianami); 
i) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 287, ze zmianami); 
j) Ustawa ODO - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z 10 maja 

2018 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781, ze zmianami); 
k) RODO - 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

l) Strona internetowa – strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem 
business-play.pl; 

m) Umowa – umowa dotycząca realizacji Szkolenia zawarta pomiędzy Użytkownikiem 
a Organizatorem. 

2. Zarówno Konsumenci, Przedsiębiorcy, jak i inni Użytkownicy posiadają możliwość kontaktu 
z Organizatorem pod numerem telefonu: 790 435 465 lub pod adresem e-mail: 
mazurowska@ngobs.pl. Organizator kontaktował się będzie z Konsumentem w drodze 
telefonicznej oraz e-mailowej. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień 
niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda 
osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wglądu w ich treść, prawo 
ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane 
zostały w § 8 niniejszego Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem 
w Szkoleniach organizowanych przez NGO. 



5. Szkolenia organizowane przez NGO dostępne są dla Konsumentów, Przedsiębiorców oraz 
innych podmiotów, które wykupią udział w Szkoleniu. 

6. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby 
niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 - 3853) lub 
naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów 
z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców 
umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

7. Poszczególne Szkolenia realizowane są według założeń umieszczonych na Stronie 
internetowej. 

 
§ 2 

Strona internetowa 
 

1. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub 
661 Kodeksu cywilnego. Użytkownik przesyłając Formularz na adres e-mail Organizatora 
wskazany w treści tego Formularza, składa ofertę na warunkach podanych w informacji o tym 
Szkoleniu.  

2. Ceny poszczególnych Szkoleń wskazane na Stronie internetowej są cenami brutto i zawierają 
podatek VAT. Podawane są w walucie polskiej (PLN). Ceny są wiążące w chwili złożenia 
Formularza przez Użytkownika. 

3. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest spełnienie następujących wymagań 
technicznych: 

a) dostęp do komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego 
z dostępem do Internetu; 

b) przeglądarkę internetową: dla Windows (IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+), 
dla Mac (Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+), dla Linux (Firefox 27+,  Chrome 30+). 

4. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi 
wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu 
poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet). 

 
§ 3 

Umowa i jej zawarcie 
 

1. W celu zawarcia umowy Użytkownik wypełnia Formularz oraz Oświadczenie, że ma 
świadomość, że złożenie przez niego zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz 
przesyła te dokumenty na adres e-mail Organizatora wskazany w Formularzu. 

2. Użytkownik będący Konsumentem nie może przesłać dokumentów, o których mowa w ust. 1 
w imieniu innego Użytkownika będącego Konsumentem. 

3. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust.1 Organizator przesyła Uczestnikowi na 
wskazany przez niego w Formularzu adres e-mail: 

a) niniejszy Regulamin; 
b) informację udzielaną Konsumentowi na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o prawach 

konsumenta; 
c) fakturę Pro Forma wskazującą cenę szkolenia, czyli kwotę, którą Użytkownik 

zobowiązany jest zapłacić zgodnie z postanowieniami ust. 5 lub 6; 
d) wzór oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 3  

4. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 3, Użytkownik będący Konsumentem 
przesyła uzupełniony wzór oświadczenia wskazanego w ust. 3 pkt d na adres e-mail 
Organizatora wskazany w Formularzu. 

5. Użytkownik, w celu wzięcia udziału w Szkoleniu, zobowiązany jest opłacić fakturę Pro Forma, 
o której mowa w ust. 3 pkt c, nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, przy 
założeniu, że dla zachowania powyższego terminu decydujący jest fakt zaksięgowania środków 
na rachunku bankowym Organizatora. 

6. W przypadku, w którym termin, o którym mowa w ust. 5 upłynąłby w sobotę, niedzielę lub 
inny dzień ustawowo wolny od pracy, dla zachowania tego terminu  wystarczające będzie 



zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Organizatora nie później niż o godz. 12.00 
w pierwszym dniu roboczym po upływie tego terminu. 

7. Zawarcie Umowy dotyczącej realizacji Szkolenia pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem 
następuje w chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora. Umowa 
zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. do zakończenia realizacji szkolenia. W przypadku, 
w którym środki, o których mowa powyżej zaksięgowane zostaną na rachunku bankowym 
Organizatora po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, Umowę uważa się za 
niezawartą, a Organizator zobowiązany jest do zwrotu środków na rachunek bankowy 
Użytkownika w terminie 7 dni od zaksięgowania tych środków na rachunku bankowym 
Organizatora. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, decydujący jest 
fakt zaksięgowania zwrotu środków na rachunku bankowym Użytkownika. 

8. W przypadku, w którym termin zwrotu środków, o którym mowa w ust. 7 upłynąłby w sobotę, 
niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, dla zachowania tego terminu  
wystarczające będzie zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Użytkownika nie później 
niż o godz. 12.00 w pierwszym dniu roboczym po upływie tego terminu. 

9. Po zawarciu Umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator 
przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego w Formularzu adres e-mail, potwierdzenie 
zawarcia Umowy. 

10. Zobowiązania Użytkownika wynikające z Umowy trwać będą do momentu zakończenia 
realizacji Szkolenia. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, w przypadku, w którym do 
momentu upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, na koncie Organizatora 
zaksięgowane zostaną środki potwierdzające udział w szkoleniu mniej niż 5 osób. W przypadku, 
o którym mowa w zdaniu powyższym Umowy zawarte z poszczególnymi Użytkownikami uważa 
się za niezawarte, a Organizator zobowiązany jest do zwrotu środków na rachunki bankowe 
poszczególnych Użytkowników na warunkach określonych w ust. 7 lub 8.  

12. W przypadku odwołania szkolenia zgodnie z postanowieniami ust. 11, Organizator informuje 
Użytkownika o tym fakcie na wskazany przez niego w formularzu adres e-mail nie później niż 
na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.  

 
§ 4 

Informacje o Szkoleniach 
 

1. Termin realizacji i czas trwania Szkolenia, Organizator wskazuje na Stronie Internetowej. 
2. Minimalna liczba Uczestników wymagana do realizacji Szkolenia wynosi 5. 
3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Szkolenia. W przypadku 

naruszenia powyższego zakazu Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Szkoleniu. 
4. Podczas Szkolenia Uczestnik będzie miał kontakt audiowizualny z innymi Uczestnikami. 
5. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim, chyba, że co innego wynikać będzie z tytułu 

Szkolenia. 
6. Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, a jego treści dostarczane będą poprzez 

transmisję strumieniową (szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym online, zgodnie 
z harmonogramem dostępnym na Stronie internetowej). 

7. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu Uczestnik musi posiadać:  
a) komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w: 

• głośniki i mikrofon – rekomendowane jest użycie zewnętrznych słuchawek 
i mikrofonu; 

• kamerę internetową – wbudowaną lub zewnętrzną oraz gotowość do 
czynnego udziału w szkoleniu z włączoną kamerą; 

• procesor – minimalnie wymagany pojedynczy rdzeń 1 GHz lub wyższy, 
natomiast zalecany jest dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub wyższy (Intel i3 / i5 
/ i7 lub odpowiednik AMD); 

• system operacyjny jeden z wymienionych: macOS X z systemem macOS 10.7 
lub nowszym, Windows 10 (uwaga: w przypadku urządzeń z systemem 
Windows 10 muszą one działać w systemie Windows 10 Home, Pro lub 
Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany), Windows 8 lub 8.1, Windows 7, 



Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym, Windows XP z dodatkiem SP3 
lub nowszym, Ubuntu 12.04 lub wyższy, Mint17.1 lub wyższa, Red Hat 
Enterprise Linux 6.4 lub nowszy, Oracle Linux 6.4 lub nowszy, CentOS 6.4 lub 
wyższy, Fedora 21 lub nowsza, OpenSUSE 13.2 lub wyższy, ArchLinux (tylko 64-
bit). 

b) łącze sieciowe o przepustowości pobierania i wysyłania danych o prędkości co 
najmniej 3 Mb/s; 

c) zainstalowane na komputerze następujące programy i aplikacje: 

• Zoom Client for Meetings - wersja 4.6.10 (20041.0408) lub wyższa 
albo 

• przeglądarkę internetową: dla Windows (IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  
Chrome 30+), dla Mac (Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+), dla Linux (Firefox 
27+,  Chrome 30+) 

8. Udział w Szkoleniu możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu wynagrodzenia w sposób wskazany 
w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 lub 6 niniejszego 
Regulaminu. 

9. Użytkownik otrzyma dane do logowania do udziału w Szkoleniu na adres e-mail podany 
w Formularzu, na 30 minut przed rozpoczęciem Szkolenia. Link będzie aktywny w terminie 
realizacji Szkolenia (tj. od momentu rozpoczęcia usługi do momentu jej zakończenia, zgodnie 
z harmonogramem dostępnym na Stronie internetowej). W przypadku nieotrzymania danych 
do logowania lub problemów z zalogowaniem się do udziału w Szkoleniu pomimo otrzymania 
tych danych, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w formie telefonicznej, 
dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w wiadomości e-mail, w której Organizator przesłał 
dane do logowania. 

10. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Szkoleniu w sposób zgodny z przepisami prawa, nie 
naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. 

11. Po zakończeniu Szkolenia, Uczestnik, który osiągnie co najmniej 80% frekwencji na zajęciach 
realizowanych w ramach Szkolenia, otrzyma certyfikat ukończenia Szkolenia. 

12. Organizator zastrzega, że treści realizowane na Szkoleniu prezentować będą obecny stan 
wiedzy i umiejętności osoby prowadzącej. Organizator nie będzie aktualizował treści Szkolenia 
po jego zakończeniu. 

13. Z chwilą zawarcia umowy dotyczącej realizacji  Szkolenia, w sposób wskazany w § 3 niniejszego 
Regulaminu, Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na udział 
w Szkoleniu, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa 
zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu treści Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego 
udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. 

14. Szkolenia będą nagrywane przez Organizatora w celu udokumentowania prawidłowego 
wykonania Szkolenia oraz monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości Szkolenia, a także 
utrwalenia efektów uczenia się. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu udziału Uczestnika w Szkoleniu, określone jest 
na Stronie Internetowej. 

2. Wynagrodzenie płatne jest w całości na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 44 1020 
3541 0000 5902 0125 3061 w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub 5. 

3. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Organizatora, Organizator wystawi 
Użytkownikowi Fakturę VAT zaliczkową, posługując się danymi Użytkownika wskazanymi przez 
niego w Formularzu. 

4. Po zakończeniu realizacji Szkolenia, Organizator wystawi Użytkownikowi Fakturę VAT 
rozliczającą zaliczkę (końcową), posługując się danymi Użytkownika wskazanymi przez niego 
w Formularzu. 

5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących 
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. 



6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących 
w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich 
drogą elektroniczną. 

 
§ 6 

Reklamacje 
 

1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: reklamacje@ngobs.pl lub 
przesyłać listem poleconym na adres: NGO and Business Service Przemysław Rajchel, ul. 
Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 1, 10-110 Olsztyn niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu 
poprzednim nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami. 

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 
a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, 

a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres siedziby oraz adres 
e-mail); 

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; 
c) uzasadnienie; 
d) oczekiwania Użytkownika wobec Organizatora. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając 
Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 

4. Organizator ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia reklamacje, które nie zawierają wszystkich 
elementów wskazanych w ust. 2 lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1. 
Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników - Konsumentów. 

5. Jeżeli w terminie 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza 
to, iż uznał ją za uzasadnioną. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą jedynie Użytkowników, którzy są Konsumentami. 
2. Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem 

ma prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny 
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 35 Ustawy o prawach 
Konsumenta. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczające 
będzie wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie"). 

3. W przypadku, w którym Umowę dotyczącą realizacji Szkolenia zawarto pomiędzy 
Organizatorem a Użytkownikiem będącym Konsumentem na mniej niż 14 dni przed 
rozpoczęciem realizacji Szkolenia, Użytkownik będący Konsumentem, w celu wzięcia udziału 
w Szkoleniu, powinien złożyć Organizatorowi oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia 
wykonywania szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór 
oświadczenia, Organizator przekaże Użytkownikowi będącemu Konsumentem razem 
z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3. 

4. Oświadczenie Użytkownika będącego Konsumentem może być złożone w dowolny sposób, 
zapewniający Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności 
oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres NGO and Business Service Przemysław 
Rajchel, ul. Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 1, 10-110 Olsztyn  lub wysłane w formie 
elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@ngobs.pl 

5. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszystkie 
dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Użytkownik będący Konsumentem. 

7. W przypadku, w którym Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo do odstąpienia 
od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 3, a jednocześnie po rozpoczęciu 



realizacji Szkolenia, Organizator zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem uiszczone 
wynagrodzenie, pomniejszone proporcjonalnie o wynagrodzenie za tę część świadczenia 
Organizatora, która została spełniona do momentu odstąpienia przez Użytkownika będącego 
Konsumentem od umowy.  

 
§ 8 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego 
danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego poprzez realizację nagrania w celu 
udokumentowania prawidłowego wykonania szkolenia oraz monitoringu, ewaluacji 
i sprawozdawczości szkolenia, a także utrwalenia efektów uczenia się. Wizerunek Uczestnika 
nie będzie wykorzystywany w żadnym innym celu. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) Organizator informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest NGO and Business Service 
Przemysław Rajchel z siedzibą w Częstochowie pod adresem: Lelewela 11/2, 42-202 
Częstochowa, NIP: 5732533201, REGON: 240586669, adres korespondencyjny: ul. 
Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 1, 10-110 Olsztyn, adres e-mail: 
daneosob.olsztyn@gmail.com. 

2) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji celów określonych w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych będzie m.in. 
brak możliwości zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału. 

3) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu: 
a) zapisania się przez Uczestnika, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu na Szkolenie oraz zawarcia i wykonania umowy dotyczącej 
realizacji szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

b) w przypadku wzięcia przez Uczestnika udziału w Szkoleniu, dane osobowe 
Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu udokumentowania 
prawidłowej realizacji szkolenia oraz monitoringu, ewaluacji 
i sprawozdawczości szkolenia, a także utrwalenia efektów uczenia się, na 
podstawie zgody Uczestnika(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”); 

c) wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze obowiązków w związku 
z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”); 

d) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
„RODO”); 

e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”); 

f) wewnętrznych celów administracyjnych, tj. prowadzenia statystyk, 
raportowania, badania satysfakcji klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
„RODO”). 

4) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w związku z realizacją celów wskazanych 
w punkcie 3 mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 
na podstawie zawartych umów – np. podmiot prowadzący obsługę 
informatyczną Administratora; 

b) kurierzy, operatorzy pocztowi; 
c) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na 

podstawie przepisów prawa – np. Sądy. 
5) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w okresie 

niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w związku z realizacją umowy – 
do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa 
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 



7) Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie 

art. 21 „RODO”. 
8) Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio 
zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 

9) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile 
Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem 
przepisów „RODO”. 

10) Administrator może dokonywać profilowania na podstawie uzyskanych danych 
osobowych – polega ono na weryfikacji i dopasowaniu treści do preferencji na 
podstawie otrzymanych informacji zwrotnych od osób, które przekazały dane 
osobowe. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika 
ze Strony internetowej z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności z powodu niezachowania 
wymagań technicznych wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, 
niemniej jednak nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym 
również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Użytkownik zdecyduje się przystąpić 
wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia.  

3. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, 
udostępnionych Użytkownikowi i Uczestnikowi materiałów szkoleniowych. 

4. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas 
Szkolenia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 
a) za błędne podanie w Formularzu adresu e-mail służącego do przesłania danych do 

logowania do udziału w Szkoleniu, uniemożliwiające Użytkownikowi wzięcie udziału 
w tym szkoleniu; 

b) niespełnienie przez Uczestnika wymagań wskazanych w § 4 ust. 7 niniejszego 
Regulaminu; 

c) za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości 
wzięcia udziału w Szkoleniu; 

d) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą; 
e) za utracone przez Użytkownika korzyści; 
f) za przekazanie przez Użytkownika danych rejestracji do logowania do udziału 

w Szkoleniu osobom trzecim. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń 

w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. choroba 
osoby prowadzącej Szkolenia, wypadek komunikacyjny, awaria etc.). 

2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie 
mogło odbyć się w planowanym terminie, zmiana terminu Szkolenia nie będzie stanowić 



zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną 
powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu. 

3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem 
autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. 
Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody 
Organizatora. 

4. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Strony internetowej oraz do udziału w Szkoleniu 
w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. W ramach korzystania ze Strony internetowej oraz 
udziału w Szkoleniu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze 
bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, 
który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie 
z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, 
który nie jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym w Olsztynie. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020. 
 
 
 
Załączniki 
 
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Załącznik nr 1 
 
 

                                                    ......................, dn. ...................... 
 
................................................ 
 
................................................ 
imię, nazwisko i adres konsumenta 
 
  
 
  
 

NGO and Business Service Przemysław Rajchel 
ul. Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 1 

10-110 Olsztyn 
 
  
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 
  
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. 
poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej realizacji szkolenia 
…………………………………………… 
 
  
 
  
 
  
 

.............................. 
   podpis konsumenta 


