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Regulamin  szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość (zdalnie) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne i wstępne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z usług 

świadczonych przez SEKA S.A. w formie organizowania i przeprowadzania szkoleń w formie 

wideokonferencji), w szczególności zasad przestrzegania warunków bezpieczeństwa                        

i korzystania z tej formy usługi.  

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

 Organizator szkolenia – SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37         

o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102., 

 Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która będzie uczestniczyć w szkoleniu.  

 Dane do dostępu –link dostępowy do szkolenia w formie wideokonferencji,  

3. Szkolenia w formie wideokonferencji realizowane są w wyznaczonym terminie, o czym             

z wyprzedzeniem poinformowani są jego Uczestnicy. 

4. Korzystanie ze szkoleń w formie wideokonferencji  wymaga posiadania przez Użytkownika 

działającego adresu poczty elektronicznej e-mail.  

5.  Z wyjątkiem szkoleń promocyjnych, możliwość korzystania przez Użytkownika ze szkoleń w 

formie wideokonferencji następuje po otrzymaniu przez Organizatora szkolenia podpisanego 

skanu zgłoszenia, karty informacyjnej uczestnika szkolenia, wraz z podpisaną klauzulą 

informacyjną oraz po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu. 
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§ 2. Wymagania techniczne 

1. Do uczestniczenia w szkoleniu w formie wideokonferencji potrzebny jest komputer, 

laptop z Internetem oraz wyposażeniem dodatkowym: kamerą i mikrofonem. W celu 

uzyskania jak najlepszej jakości połączenia zalecamy wstrzymanie lub zakończenie 

pobierania z Internetu plików, zamknięcie nieużywanych kart przeglądarki oraz 

wyłączenie programów mogących mieć wpływ na prędkość połączenia. 

2. Organizator szkoleń nie zapewnia dostępu do urządzeń komputerowych, łącza 

internetowego oraz systemów komputerowych, aby móc poprawnie korzystać                   

z oferowanych szkoleń w formie wideokonferencji. 

§ 3. Zawieranie umów  

1. Wysłanie przez Uczestnika podpisanego zgłoszenia w formie skanu lub dokonanie rejestracji 

na szkolenie w formie wideokonferencji poprzez formularz rejestracyjny na stronie www SEKA 

jest równoznaczne  z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych 

oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora 

najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest 

wyłącznie po opłaceniu szkolenia.  

3. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania 

przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, 

chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. W przypadku doręczenia 

Organizatorowi pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia na nie później niż 5 dni 

roboczych przed terminem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W 

przypadku późniejszych rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną                   

w wysokości 50% jego wartości. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty 

pełnej należności.  

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora                         

i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.  
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6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres 

Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia.    

W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował 

nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu 

bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy 

Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś 

uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie 

zwrócona.  

§ 4. Sposób realizacji szkoleń 

1. Szkolenia mają charakter szkoleń w formie wideokonferencji.  

2.  Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. 

 Lokalny Oddział SEKA S.A. przesyła do osoby zainteresowanej szkoleniem 

wymagane formularze do wypełnienia, podpisania i odesłania z powrotem                   

do Oddziału w formie skanu, a w miarę możliwości w formie papierowej. 

 Uczestnik zostaje wpisany na listę szkolenia, wraz z potwierdzeniem zapisu                   

w formie mailowej, na podany przez siebie adres mailowy.  

 Jeśli tak przewidziano w programie szkolenia, Uczestnik otrzymuje materiał                 

do samokształcenia wraz z informacją o dacie szkolenia w formie wideokonferencji. 

 Najpóźniej dzień przed datą szkolenia w formie wideokonferencji Uczestnik 

otrzymuje na podany adres mailowy link do szkolenia w formie wideokonferencji. 

3. Klikając w otrzymany od Organizatora link, Uczestnik szkolenia podaje nazwę 

użytkownika. Nazwa użytkownika oraz wizerunek nie są przechowywane ani 

rejestrowane. WAŻNE – nazwa użytkownika jest widoczna dla wszystkich innych 

Uczestników szkolenia, jeśli użytkownik nie chce być identyfikowany za 

pośrednictwem imienia i nazwiska, powinien podać imię i pierwszą literę nazwiska lub 

pseudonim. 
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Na zakończenie szkolenia organizowany jest egzamin (tylko w przypadku szkoleń, których 

dotyczy). 

4. W przypadku szkoleń kończących się egzaminem, przed rozpoczęciem egzaminu 

(wpuszczeniem na wizję) tożsamość każdego egzaminowanego weryfikowana jest 

indywidualnie (osobno), poprzez okazanie dowodu osobistego prowadzącemu 

egzamin. 

5. Egzamin odbywa się w formie wideokonferencji lub testu zdalnego -  w formie 

ustalonej przez Organizatora szkolenia (ustnej lub pisemnej). Prowadząc egzamin łączy 

się z każdym z uczestników szkolenia osobno. Każdy z Uczestników otrzymuje 

indywidualny zestaw pytań. Jeżeli egzamin odbywa się w formie wideokonferencji w 

obecności komisji egzaminacyjnej wyniki egzaminu ujawniane są przez Komisję 

uczestnikowi składającemu egzamin.  

6. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie (w przypadku szkoleń których dotyczy) 

sporządzany jest protokół egzaminacyjny, wystawiane są zaświadczenia ukończenia 

szkolenia i przesyłane do uczestników. 

7. Wszelkie prawa autorskie do realizowanych szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, 

pytań egzaminacyjnych stanowią własność Organizatora szkoleń lub osób trzecich. 

Uczestnik szkolenia nie ma prawa do utrwalania, zwielokrotniania otrzymanych 

materiałów, a ma prawo jedynie z nich korzystać na potrzeby szkolenia w zakresie 

określonym przez prowadzącego szkolenie i/lub Organizatora szkolenia. 

 

§ 5. Dane osobowe 

Organizator szkolenia SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, 

informuje: 

1. Jeżeli uczestnik został skierowany na szkolenie przez inny podmiot (np. pracodawcę, 

zleceniodawcę), po więcej informacji prosimy o zgłoszenie się do tego podmiotu  

2. Jeżeli uczestnik zgłasza się na szkolenie indywidualnie, to Administratorem Twoich 

danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 

Warszawa; 
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3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora szkolenia – drogą 

elektroniczną na adres: odo@seka.pl  lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 

37, 04-386 Warszawa; 

4. Przy zgłoszeniu na szkolenie, możliwości uczestniczenia w nim oraz w celu wystawienia 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zbierane są następujące dane:  

 w przypadku szkoleń bhp - imię, nazwisko, data urodzenia, adres mailowy, dane 

pracodawcy, jeśli pracodawca kieruje na szkolenie lub dane korespondencyjne 

Uczestnika szkolenia w celu przesłania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Dane te zbierane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.) oraz zawartą umowę. 

 w przypadku szkoleń innych niż bhp – imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres mailowy, dane pracodawcy, jeśli pracodawca kieruje 

Uczestnika na szkolenie lub dane korespondencyjne Uczestnika szkolenia             

w celu przesłania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Dane te zbierane są      

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632 z późn. 

zm.) oraz zawartą umowę. 

 wizerunek i głos Uczestników szkolenia przetwarzany jest tylko w momencie 

realizacji szkolenia – nie jest przechowywany ani rejestrowany.  

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku wystawienia zaświadczenia 

podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W celu ewentualnego dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

6. Odbiorcą danych są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas 

w naszej działalności szkoleniowej oraz zapewniają nam wsparcie techniczne i 

informatyczne dla wewnętrznych systemów IT; 

7. W przypadku przeprowadzenia szkolenia w formie wideokonferencji, uczestnik 

szkolenia uzyskuje dostęp do szkolenia  w postaci otrzymanego linku, gdzie podaje 

nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika nie jest przechowywana. WAŻNE – Nazwa 

mailto:odo@seka.pl
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użytkownika jest widoczna dla wszystkich innych uczestników szkolenia, jeśli 

użytkownik nie chce być identyfikowany za pośrednictwem imienia i nazwiska, 

powinien podać imię i pierwszą literę nazwiska lub pseudonim; 

8. Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji szkolenia będą przechowywane przez 

okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie 

z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności 

SEKA S.A., nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń; 

9. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego; 

a) . 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem 

uczestnictwa w szkoleniu oraz wykonania umowy. 

 

§ 6. Blokada dostępu  

1. Organizator ma prawo zablokować Uczestnikowi szkolenia dostęp do szkolenia w formie 

wideokonferencji,  odmówić wykonania szkolenia lub przeprowadzenia egzaminu w formie 

zdalnej na rzecz Uczestnika z następujących przyczyn:  

a) w przypadku naruszania przez Niego postanowień Regulaminu, w szczególności 

naruszania postanowień § 4 pkt. 7, 

b) zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora szkolenia, 

c) nie potwierdzenia tożsamości przed rozpoczęciem egzaminu przeprowadzanego 

zdalnie. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020r.  

 

2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.  

 

http://dniem/

