
UWAGA !!! 
 

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, jestem zmuszona wystawić 
fakturę VAT WSZYSTKIM uczestnikom (nawet jeśli jako osoba prywatna później 

ją wyrzucisz :)) 

 

REGULAMIN 
 

Informacje ogólne 

 
Organizator oświadcza, iż może wykorzystywać rysunki stworzone przez 

uczestników szkoleń do celów związanych z prowadzoną przez siebie 
działalnością gospodarczą. Organizator oświadcza, iż w przypadku, gdy któryś z 
rysunków będzie spełniał przesłanki utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, organizator będzie korzystał z 
tego rysunku tylko po zawarciu stosownego porozumienia z uczestnikiem, chyba 
że możliwość jego eksploatacji odbywa się w ramach dozwolonego użytku bądź 
prawa cytatu. Organizator oświadcza, iż w korzystanie z rysunków uczestników 

stanowiących utwory w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy, będzie odbywać się 
z poszanowaniem osobistych i majątkowych praw autorskich ich twórców. 

 
Wszelkie informacje podane przez uczestnika, stanowiące dane osobowe są 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych, do celów związanych z realizacją niniejszej umowy, a także do 

innych celów na które uczestnik dobrowolnie wyraził odrębną zgodę. 
 

Przekazanie przez uczestnika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, z 
zastrzeżeniem, iż nie udzielenie danych niezbędnych do prawidłowego 

świadczenia usług tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, może 
skutkować odmową świadczenia usług przez organizatora szkolenia. 

 
Administratorem danych i organizatorem szkoleń jest Klaudia Tolman 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kreatol Klaudia Tolman” z 
siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Krzywoń 6/129, NIP: 5222733208. 

 
Administrator świadczy nieodpłatnie, dla osób które wyrażą na to zgodę, usługę 

newsletter polegająca na cyklicznym wysyłaniu pod podany przez uczestnika 
adres poczty elektronicznej informacji dotyczących: kolejnych szkoleń 

Administratora, wiedzy z zakresu myślenia wizualnego, linków z materiałami na 
temat rysowania itp. 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW REKRUTACYJNYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w 

formularzu rejestracyjnym do celów związanych z rekrutacją na zajęcia 
prowadzone przez organizatora szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, iż niniejsza 
zgoda ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, iż nie wyrażenie niniejszej 

zgody będzie prowadzić do braku możliwości prawidłowej rekrutacji na szkolenie, 

 



skutkujące niemożliwością skorzystania z usług organizatora. Jestem świadom/a, 
że w każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do danych, w tym do ich 

zmiany, a także prawo cofnięcia niniejszej zgody, skutkujące usunięciem moich 
danych przez administratora danych. 

 
 

TERMINY PŁATNOŚCI I ZWROTY 

Na Twoją płatność czekamy 7 dni od momentu zapisu. Po tym terminie Twoje 
zgłoszenie zostaje anulowane. 

 
Jeżeli okaże się, że nie możesz uczestniczyć w szkoleniu, przekaż swoje miejsce 
innej osobie. Taka zmiana jest możliwa na 3 dni przed terminem szkolenia. Wyślij 

nam e-maila z danymi nowej osoby oraz jej adres e-mail i nr telefonu. 
 

Jeżeli nie znajdziesz zastępcy i nie możesz zarezerwować szkolenia w innym 

terminie*, zwrócimy Ci całość opłaty za szkolenie, jeśli poinformujesz nas o tym 

do 10 dni przed terminem szkolenia. 
Jeżeli na 7 do 4 dni przed szkoleniem wówczas zwrócimy 70% opłaty zaś na co 

najmniej 3 dni przed terminem zwrócimy 50%. Jeżeli zrezygnujesz po tym 
terminie, w dniu szkolenia albo po jego przeprowadzeniu wówczas zwrócę tylko 

30% wpłaconej opłaty. 
 

Pamiętaj że do każdego szkolenia przygotowuje się indywidualnie, rezerwuję 
salę i opracowuję materiały, biorąc pod uwagę określoną liczbę osób. Im później 

zrezygnujesz, tym większe koszty przygotowania ponoszę, i tym bardziej 
pozbawiasz innych uczestników możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. 

*możliwość przesunięcia swojego udziału na inny termin jest jednorazowa 

ZGODA NA NEWSLETTER 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. adresu poczty 
elektronicznej w celu korzystania z usługi newsletter. Przyjmuję do wiadomości, 
iż niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny. Jestem świadom/a, że w każdym 
czasie przysługuje mi prawo dostępu do danych, w tym do ich zmiany, a także 
prawo cofnięcia niniejszej zgody, skutkujące usunięciem moich danych przez 

administratora danych. 

 

 


