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Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 
Prosimy wypełnić drukowanymi literami i przesłać zgłoszenie na adres: poradnia@unlock.wroclaw.pl 

 

Temat szkolenia 
 

 

Data szkolenia  

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 

Miejsce pracy  

Stanowisko służbowe  

Adres do 
korespondencji 

  

 

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Nazwa firmy/dane do 
faktury (adres, NIP)* 

 

 

* Faktury prześlemy na wskazany w karcie zgłoszenia adres mailowy. 

 

Prosimy o wypełnienie mini ankiety 

Skąd Pan/Pani wie o 
szkoleniach Poradni UNLOCK 

 

(odpowiednie zaznacz 
krzyżykiem) 

Strona www Poradni UNLOCK  

Strona Linkedin Poradni UNLOCK  

Facebook Poradni UNLOCK  

Od znajomych  

Inne (jakie?)  
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Regulamin szkoleń prowadzonych przez Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną „UNLOCK” dla dzieci ze spektrum autyzmu 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin szkoleń (zwany dalej regulaminem) określa warunki świadczenia usług 

szkoleniowych (zwanych dalej szkoleniami).  
2. Organizatorem szkoleń jest Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

„UNLOCK” dla dzieci ze spektrum autyzmu, ul. A. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, NIP: 
8943116447, REGON: 367278018 zwana dalej organizatorem. 

3. Zapisując się lub zamawiając szkolenie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, 
warunkami oraz niniejszym regulaminem, a także deklaruje, że akceptuje wszystkie postanowienia 
tego regulaminu. 

§2 
Organizacja szkoleń 

1. Zajęcia w ramach szkolenia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć, o 
ustalonej liczbie godzin. Terminy odbywania się poszczególnych zajęć oraz program dostępny jest 
na stronie internetowej organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian w programie, zmian 
terminów i wykładowców poszczególnych zajęć w ramach szkoleń. 

3. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia z liczbą godzin tych 
zajęć. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji 
narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. poz. 1632). Zaświadczenie, o którym wyżej mowa będzie przesłane pocztą elektroniczną lub 
na życzenie uczestnika pocztą tradycyjną.  

4. We wszystkich sprawach organizacyjnych uczestnicy powinni kontaktować się z sekretariatem 
organizatora poradnia@unlock.wroclaw.pl. 

5. Cena szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, zestaw materiałów szkoleniowych w formie 
elektronicznej oraz świadectwo ukończenia szkolenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed 
terminem rozpoczęcia zajęć. 

7. W przypadkach określonych w punkcie 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za szkolenie 
zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do 
uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie 
zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w innym terminie. 

 
§3 

Warunki zawierania umowy o świadczenie usług szkoleniowych i płatności 
1. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą 

elektroniczną stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu oraz zawarcie wiążącej 
umowy o świadczenie szkolenia i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. 

2. Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować on-line przy zapisie poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie https://www.unlock.wroclaw.pl/poradnia lub przelewem najpóźniej na 14 
dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006, w tytule 
wpisując imię i nazwisko uczestnika, datę oraz nazwę szkolenia.  
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3. Brak uiszczenia wpłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia i skreśleniem z listy 
uczestników.  

4. Zamawiający upoważnia organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta. 
 

§4 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu 

1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania 
informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu krótkoterminowym pocztą elektroniczną na adres 
poradnia@unlock.wroclaw.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji na 
powyższy adres. W takim przypadku uczestnikowi (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub 
firmie (w przypadku osób prawnych) przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości. 
Uczestnik jest zobowiązany do sprawdzenia skuteczności złożenia rezygnacji i uzyskania 
potwierdzenia złożenia rezygnacji przez organizatora. 

2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia szkolenia pociąga za sobą obciążenie finansowe w wysokości 50% pełnej kwoty.  
Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania połowy otrzymanej wpłaty.  

3. Dopuszczalna jest zmiana uczestnika szkolenia przez uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona 
nieodpłatna. W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym organizatora 
niezwłocznie, najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia i dokonać nowego 
zgłoszenia. Do nowego uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się 
odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. 

 
§ 5 

Majątkowe prawa autorskie 
1. Dostarczane uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich 

przekazania, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2. 
2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejęcia autorskich 

praw majątkowych do materiałów szkoleniowych. 
3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. zm.), a ich 
reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek 
dystrybucja jest zabroniona. 

4. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i 
zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści. 

§ 6 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna „UNLOCK” dla dzieci ze spektrum autyzmu z siedzibą przy ul. A. 
Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, NIP: 8943116447, REGON: 367278018. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: m.ryzop@dpag.pl. 

3. Poradnia przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji usług szkoleniowych oraz 
rozliczenia ich rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. 
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5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji usług szkoleniowych oraz przez okres 
niezbędny do ochrony roszczeń z nimi związanych, nie dłużej niż 5 lat od ich zakończenia. 

6. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Specjalistycznej 
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „UNLOCK”. 

7. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (dalej: EOG). 

8. W związku z przetwarzaniem danych, każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do: 
 
 żądania dostępu do swoich danych,  
 uzyskania kopii swoich danych,  
 sprostowania swoich danych, 
 przeniesienia swoich danych 
 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym. 
§9 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie organizatora i zostaje wprowadzony 

na czas nieokreślony. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty 

opublikowania nowego regulaminu na stronie organizatora.  
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2021 r. 
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