
Regulamin Szkoleń/Webinarów 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach / webinarach organizowanych przez Consultronix S.A. 

I. Organizator 

Organizatorem kursów/szkoleń/webinarów jest  firma Consultronix SA z siedzibą ul. Przemysłowa 17, 
32-083 Balice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000037779. 

II. Sszkolenia / webinary 

Szkolenia dedykowane są dla wszystkich osób zainteresowanych poruszanymi tematami. Organizator 
zastrzega sobie prawo do organizowania określonych szkoleń/webinarów dla zamkniętej, 
dedykowanej grupy uczestników, jak również organizowania szkoleń/webinarów ogólnodostępnych. 
Consultronix SA zobowiązuje się dbać o wysoką jakoś przekazywanych treści. 
 

III. Zgłoszenie uczestnictwa oraz warunki płatności. 

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu/webinarze jest rejestracja dokonana zgodnie z informacjami oraz 
instrukcjami przekazanymi przez organizatora.. Wszystkie tematy webinariów/szkoleń 
ogólnodostępnych publikowane będą na stronie organizatora pod adresem: www.consultronix.pl 

W przypadku organizacji webinaru/szkolenia płatnego warunkiem uczestniczenia jest uiszczenie 
opłaty na konto firmy zgodnie z informacją określoną w warunkach uczestnictwa, opisanych 
każdorazowo przy planowanym szkoleniu/wełniarze. 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa. 

Uczestnicy płatnych szkoleń/webinarów zobowiązani są zgłosić rezygnację z uczestnictwa 
w wydarzeniu do Consultronix SA mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 
w terminie dłuższym niż 10 dni  przed datą rozpoczęcia kursu uczestnikowi przysługuje zwrot  całej 
uiszczonej opłaty. W przypadku  rezygnacji z w okresie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia /webinaru  lub nie wzięcia udziału w szkoleniu Consultronix SA zachowuje pełne prawo do 
uiszczonych kosztów. 

V. Zmiany  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkoleń/webinarów w 

przypadku braku zgłoszeń od minimalnej wymaganej liczby uczestników. W przypadku odwołania 

szkoleń/webinarów płatnych  koszty zwracane są w całości. W przypadku zmiany terminu szkolenia 

uczestnikowi pozostaje do wyboru zwrot kosztów lub udział w wydarzeniu  w nowo ustalonym 

terminie. 

  

http://www.consultronix.pl/


VI. Ceny szkolenia i warunki płatności 

Ceny szkoleń/weibinarów szczegółowo opisane zostały w ofercie dostępnej na stronie 
www.consultronix.pl. 

 

VII. Materiały 

Wszelkie materiały udostępniane w czasie webinaru/szkolenia stanowią własność intelektualną 

autora i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 (Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83).  Nagrywanie i powielanie materiałów  w całości lub części, a 

także ich rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora są surowo zabronione. 

Organizator po uprzedniej zgodzie autora może udostępnić wybrane materiały uczestnikom 

szkolenia/webinaru, w takim przypadku materiały zostaną przesłane droga mailową. 

 

VIII.   Ochrona Danych Osobowych 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Consultronix SA z siedzibą przy 

ulicy Przemysłowej 17 w Balicach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji 

szkoleń/webinarów. Powierzone dane mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, a także podmiotom wspierającym Consultronix SA w zakresie realizacji 

usług oraz infrastruktury IT (w szczególności w zakresie usług hostingowych).  Podstawą 

przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne, umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz udzielona przez Państwa zgoda.  

Równocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 

• Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

celów przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 

 • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: www.consultronix.pl/ochrona-danych-

osobowych  

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, jest obligatoryjne, w 

pozostałym przypadku jest dobrowolne. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw 

należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:  

Dane kontaktowe administratora danych: Consultronix SA z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 17 

rodo@cxsa.pl 

http://www.consultronix.pl/
mailto:rodo@cxsa.pl


 

 

 

 


