
                                                                                                
 
 

Regulamin Szkolenia „Jak pracować z uzdolnionym uczniem” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Szkolenia „Jak pracować z uzdolnionym uczniem”, zwanego dalej Szkoleniem, jest 

Fundacja Zaawansowanych Technologii, zwana dalej Organizatorem. 

2. Szkolenie w formie wykładu odbędzie się online. 

3. Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma drogą mailową certyfikat (w formie 

elektronicznej) ukończenia szkolenia. 

4. Udział w Szkoleniu jest bezpłatny. 

5. Termin szkolenia: 11 marca 2022 r.  

6. Szkolenie odbędzie się  w powyższym dniu w godz. 16:40-18:00 

§2. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu za pośrednictwem dedykowanej strony 

internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. 

2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu upływa 9 marca do godz.15:00.  

3. Uczestnik, rejestrując się na webinarium, potwierdza uczestnictwo w szkoleniu. 

4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu w każdej chwili. 

5. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie 

się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na 

warunkach w nim określonych 

6. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane szkolenie nie mogło się odbyć w ustalonym 

terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zaproponowania 

innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie 

drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. 

§3. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych  

• Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem i udziałem w 

Festiwalu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, z siedzibą w Warszawie 00-357, przy 

ul. Nowy Świat 60/9. NIP: 118-205-96-88 KRS: 0000379454.  

• Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl  

• Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:  

- Przygotowanie i przeprowadzenie Szkolenia „Jak pracować z uzdolnionym uczniem. 

Identyfikacja, motywacja, mentoring, wsparcie finansowe i udział w konkursach” 

- Tworzenie analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna:   

   art.6 ust.1 c RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,  

- Marketing bezpośredni związany z udziałem w Szkoleniu 

   (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez  

   okres lat 2.  

• Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:  

- sprostowanie danych,  

- usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,  

- ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,  



                                                                                                
 
 

- dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,  

- przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO),  

- prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.  

Złożenie   takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym   

celu.  

2. W naszej działalności posługujemy się podwykonawcami, którzy dostarczają nam rozwiązań, 

które umożliwiają realizację celu w jakim zebraliśmy Państwa dane (podstawa prawna art.28 

RODO). Podmioty te zwane także w RODO procesorami nie mogą działać w innych celach niż 

wyłącznie dostarczanie odpowiedniej usługi, nie mogą wykorzystywać Państwa danych w 

żadnym innym celu niż realizacja zadania, do którego Państwo powierzyli nam dane. Działają 

one wyłącznie w granicach dostarczenia konkretnej usługi, programu, serwisu, a przetwarzanie 

przez te podmioty Państwa danych osobowych jest podyktowane wyłącznie brakiem 

możliwości wykonania usługi bez ich posiadania.  

3. Platforma do realizacji Szkolenia : informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą 

sposobu przetwarzania wyłącznie przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Niezależnie 

od tego administratorem Państwa danych osobowych jest platforma internetowa, za 

pośrednictwem której będzie realizowane Festiwale przetwarza ona dane osobowe 

niezależnie od Fundacji Zaawansowanych Technologii. 


