Regulamin szkoleń
Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach
„Akademia Superauto”

1. Organizujący szkolenia
Szkolenie pn. „Akademia Superauto” organizuje Superauto24.com Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. Stalowej 16, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru
handlowego pod numerem KRS 0000623760. Spółka jest czynnym płatnikiem
VAT, posługując się numerem NIP: 6272746544.
2. Szkolenia
Superauto24.com Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach
szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń. Organizator nie prowadzi działalności
dydaktycznej regulowanej w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce. Stosowana nazwa „Akademia Superauto”,
stanowi nazwę własną i nie należy jej korelować z ww. ustawą.
3. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Superauto24.com Sp. z
o.o., z siedzibą przy ul. Stalowej 16, 41-506 Chorzów, korzystając z formularza
on-line umieszczonego na stronie www.akademia.superauto.pl lub mailem na
adres: rekrutacja@akademia.superauto.pl
Zgłoszenie należy przygotować w formie autoprezentacji audiowizualnej, o
długości do 100 sekund i przesłać w ww. sposób, w formacie odtwarzanym na
komputerach klasy PC. Przysyłając dodatkowe załączniki tekstowe, należy
stosować dokumenty w formacie PDF.
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 31.01.2021 (liczy się data wpływu
zgłoszenia do Superato24.com Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie
uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego
uzgodnienia z Prowadzącym szkolenie z ramienia Superauto24.com Sp. z o.o.
oraz przesłania zgłoszenia na jeden z dostępnych sposobów.
4. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy

A) Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Superauto24.com Sp.
z o.o. mailowo lub pisemnie.
W przypadku rezygnacji, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanych
materiałów i pomocy dydaktycznych w terminie do 7 dni roboczych od złożenia
rezygnacji (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w
formie pisemnej do Superauto24.com Sp. z o.o.).
W przypadku braku zwrotu materiałów i pomocy dydaktycznych w wyznaczonym
terminie, Uczestnik będzie zobowiązany do opłacenia ich zryczałtowanej
wartości, określonej na poziomie 500zł brutto.
B) Uczestnik wyraża zgodę na to, że w przypadku jego rezygnacji ze szkolenia
lub w przypadku, gdy zostanie wydalony ze szkolenia ze względu na naruszenie
regulaminu, nie obyczajowe zachowanie, nieuczestniczenie w zajęciach w
pełnym wymiarze, uczestnictwo w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych
substancji odurzających, zostanie wydalony z zajęć i skreślony z listy
uczestników bez okresu wypowiedzenia. W sytuacji opisanej w pkt IV lit. B.,
uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu materiałów, pomocy dydaktycznych i
innych świadczeń, jeżeli te zostały mu wydane, zapisy lit. A stosuje się
odpowiednio.
C) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Kandydata na
szkolenie (Uczestnika) bez podawania przyczyny. Uzasadnienie odmowy
przyjęcia, nie jest wymagane. Uczestnik wyraża zgodę na to, że może zostać
decyzją Organizatora wykreślony z listy uczestników, bez podawania przyczyny i
nie będzie rościł, w związku z tym pretensji do Organizatora.
5. Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Superauto24.com Sp. z o.o., według
wyboru Uczestnika, Superauto24.com Sp. z o.o., wykreśli Uczestnika lub
zaproponuje szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
Superauto24.com Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany programu
szkolenia, zmiany kolejności bloków tematycznych, a także zmiany
prowadzących.
Superauto24.com Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji miejsca
szkolenia, jego formy (stacjonarnie lub elearning), a także terminu.
6. Ceny szkoleń i warunki świadczenia pieniężnego

Szkolenie pn. „Akademia Superauto” jest nieodpłatne, a całość kosztów
związanych z jego realizacją pokrywa Superauto24.com sp. z o.o. Dodatkowo
Organizator pokrywa koszt wydania certyfikatu potwierdzającego zakończenie
szkolenia. Pokryte przez organizatora koszty obejmują: koszt szkolenia, komplet
materiałów szkoleniowych, certyfikat. Organizator nie pokrywa niewymienionych
wyżej, innych kosztów tj. koszty przejazdów, koszty noclegów, koszty posiłków,
koszty napojów.
Świadczenie pienieżne:
Z uczestnikiem, który dokonał poprawnego zgłoszenia, został zakwalifikowany
do uczestnictwa w szkoleniu i uczestniczy w pełnym wymiarze godzin w
szkoleniu,
Organizator podpisze stosowną umowę cywilnoprawną, która regulować
szczegółowe warunki wypłaty świadczenia pieniężnego. Przyznane świadczenie
ma charakter osobisty i jest świadczeniem niezbywalnym i nieprzenoszalnym.

7.

Angaż zawodowy

Dla wybranych Uczestników Organizator zapewnia możliwość zatrudnienia na
okres próbny 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia lub kontynuacji, zgodnie
z Kodeksem Pracy. Każdorazowe zatrudnienia absolwenta szkolenia jest
niezależną decyzja Organizatora. Fakt zakończenia szkolenia nie powoduje
nabycia przez Uczestnika prawa lub roszczenia do Organizatora o zatrudnienie.
8.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Superauto24.com z o.o. z siedzibą w
Chorzowie, ul. Stalowa 15, 41-506 Chorzów, e-mail: bok@superauto.pl
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się mailowo, email: iod@superauto.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny
Superauto24.com Spółka z o.o. ul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów.
Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, w celu przesyłania
informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera, a także w
celu obsługi szkolenia, przygotowania materiałów ze szkolenia, aktualizacji
portfolio firmy, wykonywania zdjęć i ich publikacji.
Dane mogą być udostępniane:
o pracownikom i współpracownikom Superauto24.com z o.o., którzy
muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby realizować Pani/a
zamówienie, lub usługę;
o współorganizatorom „Akademii Superauto”;
o podmioty przetwarzające dane na zlecenie Superauto24.com Spółka z
o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny;
o uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich
uprawnień.
Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług
posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia
przez Panią/a sprzeciwu, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że Pana/Pani dane
osobowe nie będą profilowane. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający
przepisy RODO.
9.

Prawa autorskie

Szkolenie pn. „Akademia Superauto”, a także jego program, treści i
udostępnione materiały, chronione są prawem autorskim. Kopiowanie
materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio video,
fotografowanie szkoleń, jak i Osób Prowadzących czy innych Uczestników, a
także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne i
zabronione. Osoba naruszająca przepisy prawa autorskiego, podlega
odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4
lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
Uczestnik udziela Organizatorowi otwartej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z
wykonanych przez niego materiałów, fotografii i własnego wizerunku, jeżeli nie
jest tematem fotografii, a stanowi jedynie szczegół większej całości. Za
udzielenie licencji, Uczestnikowi wynagrodzenie nie przysługuje.

10.

Reklamacje

Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie
przekraczającym 14 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnika, ma
on prawo do zapoznania się z treścią udzielonej odpowiedzi. Rozstrzygnięcie
reklamacji, dokonane zostanie, w trybie indywidualnym pomiędzy Uczestnikiem,
a Organizatorem, zgodnie z sugestiami Organizatora.

