
 

 

Regulamin szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych  

w Lex Artist sp. z o.o. 

 

§ 1 

Definicje 

1. Organizator - Lex Artist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, wpisaną 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000663098, NIP: 527-279-63-98,REGON: 366550145, o kapitale zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł, 

telefon: (22) 253 28 18, email: wspolpraca@lex-artist.pl;  

2. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała zgłoszenia udziału w 

Szkoleniu na podstawie Regulaminu; 

3. Uczestnik - osoba zgłoszona do udziału w Szkoleniu przez Zamawiającego (lub jego przedstawiciela) albo 

osoba, która dokonała zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu we własnym imieniu; 

4. Szkolenie – szkolenie stacjonarne z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzane przez 

Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, organizowane w wariantach:  

a) Kurs IOD (szczegółowy opis szkolenia tutaj)  

b) śRODO  (szczegółowy opis szkolenia tutaj)  

5. Materiały - materiały szkoleniowe przekazane lub udostępnione w trybie on-line przez Organizatora 

Uczestnikowi Szkolenia; 

6. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 

7. Regulamin – niniejszy regulamin; 

§ 2 

Zgłoszenie udziału w Szkoleniu  

1. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza dotyczącego określonego 

wariantu Szkolenia (https://www.lex-artist.pl/kursy-iod lub http://www.lex-artist.pl/szkolenia-srody-z-rodo).  

2. Miejsce oraz termin przeprowadzenia Szkolenia oraz jego zakres, w tym wykaz usług towarzyszących 

określone są na https://www.lex-artist.pl/kursy-iod lub https://www.lex-artist.pl/kursy-iod.  

3. Zamawiający może dokonać zmiany Uczestnika, jednakże nie później niż 2 Dni robocze przed terminem 

Szkolenia. Zmiana Uczestnika następuję poprzez poinformowanie o tym Organizatora na adres email: 

wspolpraca@lex-artist.pl oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem danych nowego 

Uczestnika, w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej.  

4. W odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie Organizator potwierdzi miejsce oraz termin Szkolenia lub  

zaproponuje Zamawiającemu nowy termin. Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu Szkolenia, 

jednakże nie później niż 2 Dni robocze przed terminem Szkolenia. 

5. Organizator zastrzega sobie także prawo do odwołania Szkolenia w przypadku braku minimalnej liczby 

Uczestników lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenia 

Szkolenia. Informację o odwołaniu Szkolenia Organizator przekaże, nie później niż na 2 Dni robocze przed 

terminem Szkolenia którego dotyczyło zgłoszenie lub nowym terminem uzgodnionym z Zamawiającym.  

6. Po potwierdzeniu miejsca i terminu Szkolenia, na zasadach opisanych w pkt. 4 powyżej, Zamawiający ma 

prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu bez ponoszenia jego kosztów określonych w § 3 Regulaminu, jeżeli 

najpóźniej na 3 Dni robocze przed terminem Szkolenia poinformuje o tym Organizatora na adres email: 

wspolpraca@lex-artist.pl. W przypadku, przekroczenia terminu, o którym mowa w zadaniu poprzednim, 

Zamawiający zobowiązany będzie do poniesienia opłaty w wysokości 50 % ceny Szkolenia. W przypadku gdy, 
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rezygnacji dokona Zamawiający będący Konsumentem wówczas Organizator będzie miał prawo 

dochodzenia od niego odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

 

§ 3 

Warunki płatności  

1. Cenę uczestnictwa w Szkoleniu za jednego Uczestnika jest podana na stronie internetowej opisującej 

określony wariant Szkolenia tj. https://www.lex-artist.pl/kursy-iod lub https://www.lex-artist.pl/kursy-iod.  

2. Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający oświadczy, że cena za Szkolenia będzie w 70 %  finansowana ze środków 

publicznych, wówczas Organizator zastosuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. 

c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174). Oświadczenie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim należy wysłać na adres email : wspolpraca@lex-artist.pl.  

4. Organizator wystawi fakturę VAT w dniu Szkolenia. Termin płatności faktury wynosić będzie 14 dni od daty 

jej wystawienia. 

5. Za datę dokonania płatności uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Organizatora.   

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Organizatorowi będzie przysługiwać prawo naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w rozumieniu przepisów Ustawy 8 marca 2013 r. o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 118).  

7. Zamawiający, na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

akceptuje przesyłanie oraz otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF).  

 

§4 

Dane osobowe 

1. Administratora danych osobowych jest Organizator - Lex Artist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. 

2. Szczegółowe warunki dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora opisane zostały w klauzuli 

informacyjnej znajdującej się tutaj.  

3. Zamawiający lub osoba dokonująca zgłoszenia na Szkolenie w jego imieniu, zobowiązuje się do przekazania 

wszystkim zgłaszanym przez niego Uczestnikom treści obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 

RODO w zakresie odpowiadającym treści klauzul informacyjnej, o której mowa w pkt. 2 powyżej.  

 

§5 

Licencja 

1. Organizator oświadcza, że Materiały stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1231) i podlegają wynikającej z tych 

przepisów ochronie prawnej.  

2. Uczestnik oraz Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Materiałów w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem wyłącznie zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.  

3. Organizator udziela Uczestnikowi oraz Zamawiającemu niewyłącznej licencji uprawniającej go do korzystania 

z Materiałów na następujących polach eksploatacji:   

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,   

b) w zakresie rozpowszechniania utworu  w ramach wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej 

Zamawiającego - wyświetlenie, odtwarzanie, a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy uprawiony użytkownik mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym,  

4. Uczestnikowi oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z utworów przez czas nieograniczony 

oraz na terytorium całego świata (licencja nieograniczona terytorialnie).   

https://www.lex-artist.pl/kursy-iod
https://www.lex-artist.pl/kursy-iod
mailto:wspolpraca@lex-artist.pl
https://www.lex-artist.pl/assets/pdf/klauzula-informacyjna-klienci.pdf


 

5. Uczestnik ani Zamawiający nie mają prawa do udzielania dalszych licencji (zakaz sublicencjonowania), a 

także usuwania lub zmieniania jakichkolwiek oznaczeń dotyczących autorstwa utworów, w tym noty 

copyright. 

6. Wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z Materiałów, Uczestnik oraz Zamawiający nabywa także prawo do 

dokonywania zmian oraz innych opracowań wynikających z konieczności odpowiedniego dostosowania 

Materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do korzystania i rozporządzania z takich opracowań 

utworu lub  jego poszczególnych części na zasadach określonych  w punktach powyżej.  

 

§6 

Reklamacje  

1. Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą  jakości Szkolenia w przypadku, gdy nie jest ono realizowane 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Reklamacje należy składać na adres email: wspolpraca@lex-artist.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Organizatora.  

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę (firmę) lub imię i nazwisko Zamawiającego, datę, miejsce i 

nazwę Szkolenia, którego dotyczy oraz opis przyczyny reklamacji.  

4. Jeśli zgłaszającym reklamacje jest Zamawiający nie będący Konsumentem, wówczas termin na zgłoszenie 

reklamacji wynosi 10 dni licząc od daty Szkolenia, którego dotyczy.  

5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.   

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikających na tle stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy 

powszechne. Spory z Zamawiającymi niebędącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy właściwe 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego na terytorium RP.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu 

pozostają bez wpływu na zgłoszenia udziału w Szkoleniu złożone przed dokonaniem tych zmian.   
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