Regulamin uczestnictwa w szkoleniu internetowym
dla pracowników instytucji opieki długoterminowej - Program Seni
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w szkoleniu
internetowym (zwanym dalej Szkoleniem) przez pracowników Instytucji Opieki Długoterminowej,
zwanej dalej Instytucją.
2. Organizatorem Szkoleń (zwanym dalej Organizatorem) jest Fundacja TZMO Razem Zmieniamy
Świat z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Toruniu pod numerem KRS 0000410895, NIP 879-266-72-14
3. Uczestnikiem Szkolenia (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna, która
ukończyła 18 lat, i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest pracownikiem Instytucji .
4. Aby wziąć udział w Szkoleniu Instytucja powinna zostać zarejestrowana poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora.
5. Poprzez zarejestrowanie udziału Instytucji w Szkoleniu (zgodnie z pkt 4) następuje zawarcie
umowy pomiędzy Organizatorem a Instytucją o udział w Szkoleniu na warunkach określonych w
Regulaminie, tj. Organizator zobowiązuje się umożliwić pracownikom Instytucji udział w
Szkoleniu, a pracownicy Instytucji mogą wziąć udział w Szkoleniu, na warunkach określonych w
Regulaminie. Powyższa umowa podlega prawu polskiemu.
6. Instytucja może zgłosić udział swoich pracowników w 2 szkoleniach w kwartale.
7. W jednym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 pracowników z danej Instytucji.
8. Pracownik Instytucji zgłasza listę uczestników szkolenia, którzy wzięli w nim udział, za pomocą
formularza udostępnionego przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia
i tym samym poświadcza udział wskazanych osób w wybranym szkoleniu.
9. Organizator szkolenia umożliwia Instytucji dostęp do szkolenia on-line.
10. Zgłoszeni pracownicy Instytucji biorą udział w szkoleniu na żywo w wyznaczonym terminie lub w
przedziale czasowym ustalonym przez organizatora mając możliwość skorzystania z nagranego i
udostępnionego szkolenia. Intystycja przesyła organizatorowi scan podpisanej listy Uczestników
szkolenia.
11. Każdy Uczestnik, który został prawidłowo zarejestrowany, wziął udział w szkoleniu i jego udział
został potwierdzony poprzez formularz listy uczestników szkolenia oraz scanem podpisanej listy
obecności otrzyma od Organizatora certyfikat.
12. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników podane Organizatorowi i w związku tym
informuje:
a) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności
rozporządzeniem 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) (zwanym dalej RODO).
b) Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja TZMO Razem Zmieniamy
Świat, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba,
której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
określonym celu.
d) Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu oraz w celu obsługi tego uczestnictwa;
- działań marketingowych Organizatora, tj. dostarczania informacji handlowych, publikacji
lub innych materiałów marketingowych (jeżeli Uczestnik wyraził na to dodatkową zgodę).
e) Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez Organizatora oraz inne zaufane
podmioty współpracujące z Organizatorem – w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów
przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i
innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

f) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
g) Dane osobowe są przechowywane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania.
h) Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, a w
przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
i) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie
zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail
fundacja@tzmo-global.com oświadczenia o cofnięciu zgody.
j) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy RODO.
k) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne;
brak podania danych uniemożliwia jednak realizację ww. celów przetwarzania, tj.
uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Szkoleniu i uniemożliwia działania marketingowe
Organizatora wobec Uczestnika.
l) W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
m) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem
ochrony danych; adres: Fundacja Razem Zmieniamy Świat, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń; adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.
9. Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Szkoleniu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami.
10. Regulamin podlega prawu polskiemu.
11. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, niezależnych od Organizatora.

