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Regulamin szkolenia 

Rozwój kompetencji cyfrowych 

Przestrzeń from Facebook 

 

§1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego 

Miasta Poznania Jeden Uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 22/23/4, 61-823 

Poznań; Biuro Fundacji, ul. Ogrodowa 4/3, 61-820 Poznań; wpisaną do ewidencji  

KRS: 0000497548, ewidencji działalności gospodarczej w Poznaniu pod numerem NIP: 783 

170 97 62 oraz do rejestru REGON: 302654512. 

§2. SZKOLENIE 

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych w terminach 

szczegółowo opisanych oraz każdorazowo uzupełnianych w zależności od liczby 

Uczestników na stronie internetowej pod adresem http://1uniwersytet.pl/#projekty .  

2. Szkolenie składa się z 3 z 6 paneli tematycznych trwających łącznie 4 godziny zegarowe: 

a) Bezpieczeństwo w sieci 

b) Obecność w sieci 

c) Marketing społecznościowy 

d) Sztuczna inteligencja 

e) Innowacje 

f) Dne i podejmowanie decyzji. 

3. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. 

4. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia oraz są zainteresowane 

podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych. 

§3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez 
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Uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora znajdującego się 

pod adresem http://1uniwersytet.pl/#projekty nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

przed rozpoczęciem szkolenia w przypadkach szczególnych czas ten może ulec zmianie. 

2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń za pośrednictwem strony 

internetowej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym 

terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby 

osób, którą Organizator przewidział. 

3. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego formularza, który jest dostępny na 

stronie Organizatora. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków 

uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie. 

4. Najpóźniej na 3 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle 

do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

albo telefonicznie potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi 

dotyczącymi szkolenia. 

5. Każdy z Uczestników szkolenia, po jego zakończeniu i wypełnieniu ankiety, otrzyma 

certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. 

§4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić z przyczyn niezależnych od 

Uczestnika tj. z przyczyn losowych, nagłej choroby itp.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o rezygnacji ze szkolenia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, chyba że okoliczności są niemożliwe do 

przewidzenia przez Uczestnika, w dniu wystąpienia przesłanki uniemożliwiającej 

uczestnictwo w szkoleniu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny. 

4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2 dni od dnia planowego 

rozpoczęcia szkolenia, chyba że okoliczności uniemożliwią zachowanie tego terminu.  
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§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator – Fundacja Na 

Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet.  

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Organizator nie 

przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników 

innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym 

traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do 

celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.  

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą 

przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych usługach.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania 

ich usunięcia.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§6. OBOWIĄZYWANIE ORAZ ZMIANA REGULAMINU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie 

Regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy zaś 

zobowiązani są do zapoznania się każdorazowo z aktualną wersją Regulaminu 

zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora lub w Biurze Fundacji. 

2. Regulamin obowiązuje od 25.03.2019 . 

 

 

 

 


