
Regulamin uczestnictwa w Programie edukacyjnym pn. „Logistyka dla technika” 

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń 

organizowanych w ramach Programu edukacyjnego „Logistyka dla technika” przez Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (zwanego dalej „Programem”). 

 

§1 

DEFINICJE 

Organizator Programu (zwany dalej ,,Organizatorem”) – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki 

i Magazynowania, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań. 

Uczestnik Programu (zwany dalej ,,Uczestnikiem”) - osoba przyjęta do Programu, korzystająca  

ze wsparcia edukacyjnego w ramach Webinarów. Uczestnikiem Programu może być: 

a) nauczyciel szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik logistyk; 

b) uczeń szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik logistyk. 

Administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) - Sieć Badawcza Łukasiewicz  

– Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań. 

Webinar – szkolenie realizowane z wykorzystaniem komputerów lub urządzeń mobilnych i sieci 

Internet na stronie internetowej https://www.e-bit.edu.pl/edukacja. Uczestnictwo w Webinarze 

umożliwia obustronną komunikację w tym samym czasie między prowadzącym szkolenie  

a Uczestnikami. 

Strona internetowa – strona https://www.e-bit.edu.pl/edukacja, na której umieszczone  

i aktualizowane będą informacje dotyczące Webinarów (w tym między innymi terminy, zakres 

tematyczny). 

§2 

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 

1. Program jest adresowany do uczniów Techników Logistycznych i obejmuje cykl 8 Webinarów  

z zakresu logistyki. 

2. Udział w Programie jest bezpłatny. 

3. Warunkiem udziału w Programie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa 

zamieszczonego na stronie https://www.e-bit.edu.pl/edukacja. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa nie jest równoznaczne z przyjęciem do Programu. Zgłoszenia podlegają 

weryfikacji pod kątem spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  

5. O potwierdzeniu przyjęcia do Programu Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty 

elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia. 

 

§3 

 SZKOLENIA (WEBINARY) 

1. Cykl 8 Webinarów odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020 od 1 października 2019 r do 2 czerwca 

2020 r.  
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2. Informacje o tematach, terminach i godzinach realizowanych Webinarów znajdują się na Stronie 

internetowej. Ponadto Uczestnicy będą każdorazowo powiadamiani o terminie Webinaru na adres 

poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia na 7 dni roboczych przed planowanym 

terminem Webinaru. 

3. Uczestnik, który chce wziąć udział w Webinarze, powinien spełniać następujące warunki: 

a) posiadać dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej; 

b) wejść o określonej godzinie do „wirtualnego pokoju”, którego adres Uczestnik otrzyma  

w wiadomości e-mail. 

4. Uczestnik, który jest nauczycielem, powinien zorganizować salę niezakłóconego odbioru Webinaru 

dla przynajmniej 20 uczniów. 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu, tematu i odwołania Webinaru, o czym 

poinformuje Uczestników e-mailem na 7 dni roboczych przed terminem Webinaru. 

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. REKLAMACJE 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne 

występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają 

Uczestnikowi udział w Webinarach. 

2. W przypadku nieprawidłowości w działaniu Webinarów, które wynikają z przyczyn leżących po 

stronie Organizatora, Uczestnik ma prawo złożyć reklamację. 

3. Reklamacje składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesyłanie ich na adres 

kontakt@e-bit.edu.pl.  

4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania 

i poinformowania o tym Uczestnika na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia. 

 

 

§5 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Uczestnik ma prawo zgłosić rezygnację z udziału w Programie w każdej chwili, bez konieczności 

podawania przyczyny. 

2. Rezygnację należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-bit.edu.pl. 

3. Rezygnacja z udziału Programie nie pociąga za sobą żadnych obciążeń dla Uczestnika. 

 

 

§6 

PRAWA AUTORSKIE 

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów udostępnianych Uczestnikom w ramach 

Programu przysługują Organizatorowi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

 

mailto:kontakt@e-bit.edu.pl
mailto:kontakt@e-bit.edu.pl


§7  

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w związku z realizacją przez Organizatora Programu 

przetwarzane są w zgodzie z przepisami 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), dalej „RODO”. 

2. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest niniejszy 

Regulamin (umowa), co jest przesłanką przetwarzania danych wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. W trakcie rejestracji uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 

innych celach, w tym marketingowych oraz związanych z przekazywaniem informacji o szkoleniach 

i konferencjach. 

4. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu 

rejestracyjnym powoduje usunięcie Konta Użytkownika w rozumieniu § 5. 

5. Treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, Organizator może pozbawić Uczestnika prawa do udziału  

w Programie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Uczestnik będzie 

powiadamiany każdorazowo na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia.  

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia powiadomienia o nich Uczestników. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. Treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO. 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu 

edukacyjnego „Logistyka dla technika” 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem 

Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania  

w Poznaniu. 

2. Z Administratorem możesz się skontaktować: 

a) listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem "e-bit.edu.pl"); 

b) telefonicznie: 61 666 48 58, 61 850 49 61; 

c) przez e-mail: szkolenia@ilim.poznan.pl lub kontakt@e-bit.edu.pl. 

3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować  

w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw, które 

w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: iod@ilim.poznan.pl.  

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją przez nas Programu edukacyjnego 

„Logistyka dla technika”. Jeśli wyraziłeś na to zgodę możemy przetwarzać Twoje dane osobowe  

w innych celach np. w tym marketingowych oraz związanych z przekazywaniem informacji  

o szkoleniach i konferencjach. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit a RODO – gdy podstawą przetwarzanie jest Twoja zgoda; 

b) art. 6 ust. 1 lit b RODO - gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji Programu edukacyjnego 

„Logistyka dla technika” na podstawie niniejszego regulaminu (umowy). 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 

Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres realizacji Programu edukacyjnego „Logistyka dla 

technika”. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody to 

będziemy je przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody. 

7. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda to przysługuje Tobie prawo do wycofania 

zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Cofnięcie zgody nie będzie jednak 

wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres 

obowiązywania zgody. 

8. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio 

odpowiedzialni za przetwarzanie danych, informatycy oraz kadra kierownicza. Będziemy 

przekazywać Możemy również przekazać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w 

realizowaniu Programu edukacyjnego „Logistyka dla technika”. 

9. Dane przez Ciebie udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, chyba, że przekazanie takie jest zgodne z przepisami prawa. 

10. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługuje Tobie prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Jeśli jest to zgodne z przepisami RODO przysługuje Tobie prawo do żądania od nas dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

12. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji Programu 

edukacyjnego „Logistyka dla technika” nie jest obowiązkowe, ale bez ich podania nie będziesz mógł 

być Uczestnikiem tego programu.  
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13. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

 


