Regulamin organizacji kursów Paweł Cyrek Med oraz zasady RODO
Zapisy i płatności
§ 1. Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie www.rehabilitowac.pl (lub zgłoszenia mailem) i przesłanie
drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty zaliczki o ustalonej wysokości.
§ 2. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki. Liczba miejsc na
każdym module kursu jest ograniczona.
§ 3. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od „Paweł Cyrek Med”
(Organizatora) jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.
§ 4. Uzupełnienie wpłaty za kurs należy uiścić na konto Organizatora do 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia, a w sprawie ustaleń indywidualnych, w ratach w określonym
terminie. Brak uzupełnienia wpłaty zgodnie z ustaleniami może skutkować skreśleniem
osoby z listy uczestników.
§ 5. Faktura jest wystawiana w trakcie trwania kursu.
§ 6. W przypadku wycofania się Uczestnika przed rozpoczęciem kursu Organizator
stwarza możliwość przyjęcia na to miejsce innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie.
W takim przypadku Organizator nie rości sobie praw do odszkodowania, a wpłacone
pieniądze zostają przekazane na poczet zastępującego.
Sytuacje losowe
§ 7. W przypadku niewystarczającej ilości wpłat dokonanych na 5 dni przed rozpoczęciem
kursu Organizator ma prawo odwołać kurs bez roszczeń finansowych ze strony
uczestników. W takim przypadku wpłaty zostaną zwrócone wszystkim Uczestnikom na
konta bankowe.
§ 8. W przypadkach losowych uniemożliwiających organizację kursu Organizator
zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych
uczestników.
§ 9. W przypadku braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od
instruktora (np. chorobą) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby
prowadzącej na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
§ 10. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących
organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu,
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu - nie później jednak niż na
4 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Kandydat na kurs zostanie o tym fakcie
poinformowany i może w terminie 7 dni zrezygnować z uczestnictwa. W takim przypadku
cała kwota wpłacona na poczet kursu zostanie Mu zwrócona.

Zobowiązania
§ 11. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Kursantom niezbędne materiały szkoleniowe
oraz do zapewnienia pomocy koniecznych do nauki metody.
§ 12. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikom kursu są objęte prawem autorskim.
Nie podlegają one kserowaniu i innym formom rozpowszechniania, a Uczestnicy kursu
ponoszą odpowiedzialność finansową za wykorzystanie ich niezgodne z niniejszymi
postanowieniami.
§ 13. Uczestnicy kursu zobowiązani są do okazywania sobie nawzajem, Prowadzącym
oraz Organizatorom szacunku, co ma na celu zapewnienie odpowiedniej wysokiej jakości
organizacji kursu. Prowadzący i Organizator mają prawo do wyproszenia osoby
zakłócającej dobrą atmosferę sprzyjającą nauce pozostałych, bez skutków finansowych
dla Organizatora. Uczestnicy kursu wyrażają zgodę na naukę w zmieniających się parach,
co umożliwia szersze zastosowanie przekazywanych na kursie technik.
§ 14. Uczestnicy kursu zobowiązani są do wzięcia udziału we wszystkich przewidzianych
programem zajęciach, co jest podstawą do wystawienia dyplomu uczestnictwa w danym
module kursu.
§ 15.Otrzymanie certyfikatu ukończenia metody zawartej w ramach pięciu modułów kursu
jest następstwem pozytywnej oceny egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności
uczestników. Egzamin jest dobrowolny. Jeśli w uzasadnionych przypadkach certyfikat nie
zostanie wydany, koszty kursu nie zostają zwracane.
§ 16. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego
szkody w trakcie kursu i jest zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.
§ 17. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze
zdjęć zrobionych na kursie, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani
prawnych do ich publikacji na stronie www.rehabilitowac.pl oraz stronie funpage
facebooka. Jednocześnie Uczestnik może przekazać informację Organizatorowi kursu, iż
nie życzy sobie, aby jego wizerunek znalazł się na zdjęciach mogących zostać
opublikowane.
§ 18. Kobiety w ciąży oraz pozostali uczestnicy biorą udział w kursach na własną
odpowiedzialność.
Dane osobowe i Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie
o ochronie danych osobowych (RODO)
§ 19. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym
adresu email, do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/szkoleniach oraz
informacji handlowych. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo anulowania zgody do
przesyłania informacji marketingowych.
§ 20. Uczestnik kursu zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom
nieupoważnionym informacji dotyczących danych osobowych lub innych wiadomości,
które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych czy też
umożliwić dostęp do nich.

§ 21. Bez wcześniejszej pisemnej zgody Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu
jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z organizacją kursu.
§ 22. Przesłanie
formularza
zgłoszeniowego
zamieszczonego
na
stronie
www.rehabilitowac.pl
jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji
usług szkoleniowych przez firmę: Paweł Cyrek Med, Poręba Wielka 710, 34-735
Niedźwiedź, pawel@rehabilitowac.pl
§ 23. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie obwiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, Strony będą
starały się rozwiązać polubownie.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostałem poinformowany,
że Administratorem danych osobowych jest Paweł Cyrek, właściciel Paweł Cyrek Med.
a) Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby związane z realizacją umowy o szkolenie
oraz rozliczeniem faktury za usługę na podstawie umowy oraz obowiązujących przepisów
prawa (art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO).
b) Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy,
podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione,
występujące o te dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
c) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do
wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w czasie trwania
umowy oraz po jej zakończeniu, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń oraz realizacji
zadań wynikających z ustaw szczególnych.
d) Podanie przez Pana/ą danych osobowych jest dobrowolnie, niemniej jednak ich
niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji umowy.
e) Przysługuje Panu/i prawo do poprawienia danych, dostępu do danych, usunięcia
danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych do innego Administratora (art. 20
RODO). Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
f) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. Nie będzie Pan/i podlegać decyzjom
podejmowany w sposób zautomatyzowany, jak i podane dane nie będą przetwarzane w
celu profilowania.

