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Regulamin dotyczący usług szkoleniowych prowadzonych w formie on-line przez 

Niebezpieczna Logistyka Sp. z .o.o. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zakres świadczenia usług szkoleniowych w formie on-line przez 

Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o., oraz prawa i obowiązki Organizatora, Zamawiającego oraz 

Uczestnika. 

2. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie https://niebezpiecznalogistyka.pl/ organizuje 

Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-559 przy Armatorów 

23, NIP 586 234 87 61, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000804905. 

3. Przesłanie do Organizatora Zgłoszenia udziału w danym szkoleniu jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy z Niebezpieczna Logistyka Sp. 

z o.o. o przeprowadzenie szkolenia. 

 

§ 2 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie 

1. Regulamin – zapisy niniejszego dokumentu 

2. Organizator - Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o. 

3. Zgłoszenie - oświadczenie woli Zamawiającego o zawarciu Umowy z Niebezpieczna Logistyka 

Sp. z o.o. o przeprowadzenie szkolenia, składane w formie mailowej 

4. Zamawiający – osoba prywatna, firma bądź organizacja, która przesłała do Organizatora 

zgłoszenie udziału w szkoleniu. 

5. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu. 

6. Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie. 

 

§ 3 

Zgłoszenie i udział 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Zgłoszenia mailem, na adres: 

szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl oraz uiszczenie opłaty zgodnie z prezentowaną ofertą 

danego szkolenia. 

2. Zamawiający podaje w Zgłoszeniu nazwę i datę szkolenia, imię, nazwisko oraz adres mailowy 

Uczestnika/Uczestników (dane osobowe niezbędne w celu wykonania umowy) oraz niezbędne 

dane do wystawienia faktury (dane rozliczeniowe). 

3. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator w formie mailowej, potwierdza rezerwację miejsca na 

dane szkolenie dla zgłoszonego przez Zamawiającego Uczestnika/Uczestników. 

4. Termin nadsyłania Zgłoszeń upływa najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po 

tym terminie Zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie w miarę dostępności miejsc. 

5. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy  

Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o. a Zamawiającym oraz niesie za sobą obowiązek zapłaty za 

uczestnictwo w danym szkoleniu. 

 

§ 4 

Płatność 

1. Informacje dotyczące wysokości opłat za uczestnictwo w szkoleniu są zamieszczone w ofercie 

danego szkolenia na stronie https://niebezpiecznalogistyka.pl/ oraz w treści wiadomości 
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elektronicznej przesłanej przez Organizatora jako potwierdzenie rezerwacji miejsca na 

szkoleniu. 

2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator w formie mailowej, potwierdza rezerwację miejsca na 

dane szkolenie oraz przesyła fakturę proformę zgodnie z danymi podanymi przez 

Zamawiającego w Zgłoszeniu 

3. Płatności należy dokonać zgodnie z terminem wskazanym na fakturze proformie przelewem na 

konto Organizatora: Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-

559 przy Armatorów 23, NIP 586 234 87 61, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 

0000804905. 

4. W przypadku odwołania szkolenia bądź zmiany terminu szkolenia,  z przyczyn niezależnych 

od Organizatora, ustalany jest kolejny dogodny dla obu stron termin szkolenia. 

5. W przypadku odwołania szkolenia bądź zmiany terminu szkolenia,  z przyczyn niezależnych 

od Organizatora, Zamawiający może podjąć decyzję o całkowitej rezygnacji z Umowy a 

dokonane wcześniej opłaty zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającym. 

6. Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację usługi 

szkoleniowej, ostatniego dnia miesiąca w którym szkolenie się odbyło. 

 

§ 5 

Przebieg i realizacja 

1. Organizator zobowiązuje się przesłać, do Uczestnika wiadomość e-mail z danymi dostępowymi 

do platformy, na której będzie organizowane dane szkolenie, najpóźniej na dzień przed 

rozpoczęciem szkolenia. 

2. Dostęp do pokoju szkoleniowego możliwy będzie jedynie po zalogowaniu się na dane podane 

w zgłoszeniu (imię i nazwisko/adres e-mail). 

3. Szkolenia realizowane są według programu podanego w ofercie danego szkolenia dostępnego 

na stronie https://niebezpiecznalogistyka.pl/. 

4. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem i tematyką oraz do zapewnienia wykwalifikowanego Wykładowcy do 

przeprowadzenia szkolenia. 

5. Wykładowca dokonuje doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia zgodny z tematyką 

oraz daną grupą szkoleniową. 

6. Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów 

szkoleniowych i zabrania ich kopiowania, rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim. 

7. Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o. nie wyraża zgody na rejestrowanie przebiegu szkolenia w 

formie video i audio. 

8. Na życzenie Uczestnika w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia Organizator zobowiązuję się 

dostarczyć Uczestnikom Zaświadczenie ukończenia szkolenia podpisany przez Wykładowcę. 

9. Warunkiem otrzymania Zaświadczenia ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika podczas 

szkolenia. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź do zmiany terminu szkolenia z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

11. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zamawiających o odwołaniu bądź zmianie 

terminu szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w najszybszym możliwym 

terminie. 
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§ 6 

Dane osobowe 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niebezpieczna Logistyka Sp. z o.o., z 

siedzibą w Rumii, kod pocztowy 84-230 przy ul. Adama Asnyka 8/7. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: 

a. wykonania umowy o przeprowadzeniu szkolenia lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

b. rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

c. wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO 

d. prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych i 

wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, udziału w ankietach na 

podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO 

e. ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO 

3. Podczas szkolenia Państwa wizerunek i głos mogą być widoczne dla innych uczestników 

szkolenia (podczas korzystania z kamery i mikrofonu).  

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy 

(dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia faktury (dane 

rozliczeniowe). 

5. Przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do 

usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO 

b. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do 

innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie 

c. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z 

prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych 

d. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej 

obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia 

6. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w wyżej określonych celach. 

7. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i 

rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Brak podania tych danych 

uniemożliwi zawarcie umowy i uczestnictwo w szkoleniu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej 

https://niebezpiecznalogistyka.pl/ tj. (05.12.2022 r.) 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach dotyczących 

Regulaminu Organizator będzie informował na stronie internetowej 

https://niebezpiecznalogistyka.pl/ 

3. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się, akceptacją i 

przestrzeganiem warunków niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego i Uczestnika. 
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