
REGULAMIN UCZESTNICTWA W MARATONIE TRIZ 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line na szkolenia w ramach Maratonu 
TRIZ (na Maraton TRIZ składają się następujące moduły szkoleniowe: TRIZ Basic, TRIZ Teamwork, TRIZ 
Zaawansowany), organizowane przez ODITK Szkolenia Sp. z o.o., zwanym dalej ODITK, oraz warunki 
uczestnictwa.  

2. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszenia on-line. 

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia on-line Zgłaszającemu zostanie wysłana wiadomość elektroniczna 
na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia on-line, potwierdzająca wszystkie istotne elementy 
Umowy. Przesłanie Zgłaszającemu e-maila zwrotnego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy 
Zgłaszającym a ODITK i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania 
wynikające z umowy.  

4. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada 
stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia 
umowy z ODITK.  

5. Zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na podstawie faktury VAT, którą ODITK wystawi po 
szkoleniu. Zgłaszający upoważnia ODITK do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zgłaszającego.  

6. Podane ceny za uczestnictwo w szkoleniu są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w 
wysokości 23%. Obejmują udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, lunche, przerwy 
kawowe.  

7. Rezygnacji z udziału w Maratonie TRIZ należy dokonać w formie pisemnej e-mailem na adres: 
agraszewicz@oditk.pl.  

8. W przypadku wycofania zgłoszenia e-mailem na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, ODITK 
obciąży Zgłaszającego kwotą w wysokości 30% wartości szkolenia.  

9. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału, Zgłaszający 
obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.  

10. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez 
Zgłaszającego.  

11. Noclegi w hotelu, w którym organizowane jest szkolenie, dostępne są do wyczerpania miejsc. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji do innego 
hotelu o standardzie trzy- lub czterogwiazdkowym w przypadku wyczerpania miejsc.  

12. W przypadku wycofania rezerwacji hotelowej ODITK zastrzega sobie możliwość obciążenia uczestnika 
kosztami pierwszej doby hotelowej.  

13. ODITK zastrzega sobie możliwość dokonania nieznacznych zmian w harmonogramie i programie 
szkolenia.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji szkolenia, a także odwołania szkolenia 
w przypadku zbyt małej grupy uczestników oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego 
terminu tego samego szkolenia nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.  

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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 (zwanego dalej 
Rozporządzeniem lub RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest ODITK Szkolenia Sp. z o.o. (dalej ODITK) z siedzibą przy ul. 
Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) na podstawie Pana/Pani zgody, organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, 
konferencji, usług doradczych i consultingowych, jak również innych pozaszkolnych form edukacji 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
2) zawarcia umowy w zakresie świadczonych przez ODiTK usług, w związku z Pani/Pana 
zainteresowaniem ich ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
3) wykonania umowy wskazanej w punkcie 2 (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
4) przeprowadzenia działań analitycznych w zakresie optymalizacji naszych usług, procesów obsługi 
sprzedaży i posprzedażowe, w tym reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO), 
5) archiwizacji, dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby prawnej wykazania faktów, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
7) badania satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 
8) przekazania Pana/Pani opinii o usługach świadczonych przez ODiTK innym klientom jako referencji, 
co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
9) oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb 
za pomocą profilowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony (od dnia uzyskania zgody 
na ich przetwarzanie);  

4. Posiada Pani/Pan prawo:  
1) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,  
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
3) usunięcia danych,  
4) ograniczenia przetwarzania danych,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia 
marketingu bezpośredniego,  
6) przenoszenia danych,  
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 
właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem,  
8) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.  

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ODITK i ich powierzenie jest 
dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania udziału osoby, 



której dane dotyczą, w szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach, usługach doradczych 
i consultingowych, jak również innych pozaszkolnych formach edukacji organizowanych przez ODITK.  

6. W celu wykonania praw wskazanych w ust. 4 prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem 
wiadomości e-mail na adres oditk@oditk.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. 


