Poznań 31 lipca 2020 r.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich.

Regulamin dotyczy zajęć organizowanych przez 7cm Szkoła Projektowania, Konstrukcji i
Technik Krawieckich, zwaną dalej Organizatorem.
1. Zajęcia w szkole 7cm odbywają się w siedzibach Organizatora, mieszczącą się w Poznaniu przy Pl. Bernardyński 2
lok. 11, z wyjątkiem kiedy w ofercie Szkoły wyznaczona jest inna lokalizacja.
2. Zapis odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na wybrane zajęcia ze strony internetowej organizatora, drogą
mailową poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie organizatora lub osobiście w
siedzibie szkoły.
3. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
4. Zajęcia odbywają się w grupach do 14 osób. W przypadku nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej
liczby uczestników, organizator ma prawo:
a) przesunąć termin rozpoczęcia zajęć do trzech tygodni;
b) rozwiązać grupę i dokonać zwrotu opłat dokonanych przez uczestników.
5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dokonania opłaty lub opłaty rezerwacyjnej podanej w mailu zwrotnym
potwierdzającym przeprowadzenie zajęć. Kwotę należy wpłacić w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia na numer
konta podany w ww. mailu. W przypadku braku opłaty, rezerwacja zostanie anulowana. W wypadku zapisu w siedzibie
firmy, opłatę można uiścić gotówką w kasie Organizatora.
6. Wniesiona opłata lub opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna, wliczona na poczet opłaty kursu. W przypadku braku
możliwości uczestnictwa w zajęciach z przyczyn losowych , można wskazać inną osobę, która weźmie udział w
zajęciach lub przenieść wpłatę na inne zajęcia lub kurs organizowany przez szkołę 7cm.
7. Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa jest zależny od rodzaju zajęć. Czas jednej godziny zajęć określa
się wg godziny lekcyjnej i trwa 45 minut.
8. Opłata standardowa za zajęcia jest ustalana w formie równych rat miesięcznych, zawarta w harmonogramie
dołączonym jako załącznik do umowy.
9. W przypadku nieobecności uczestnik nie jest zwolniony z opłaty za nie uczestniczenie w zajeciach.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zawieszenia odbywania się zajęć stacjonarnych z przyczyn od
siebie niezależnych, (np. wypadki losowe, siła wyzsza, pandemia) i prowadzenia ich w formie zdalnej przez okres 3
miesicy, licząc od końca miesiąca w którym nastąpi powyższy przypadek.
11. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Formalność musi być dokonana przed pierwszymi zajęciami.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników w trakcie zajęć jak i w ich przerwie oraz
ewentualnych urazów powstałych na skutek nie przestrzegania zaleceń prowadzącego i nie przestrzgania zasad BHP.
13. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody powstałe z ich winy na mieniu należącym
do organizatora lub administratora budynku, w trakcie trwania zajęć. W przypadku osób niepełnoletnich,
odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice bądź prawni opiekunowie.
14. Zajęcia ( z wyjatkiem kursów kwalifikacji zawodowej) mają charakter autorski.
15. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.
INFORMACJA O PRZECHOWYWANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA O ZGODZIE NA
OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROGĄ MAILOWĄ
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 7cm Szkoła Projektowania Konstrukcji i Technik Krawieckich,
niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika Bogdańska adres: pl. Bernardyński 2/10,11 61-844 Poznań,
NIP: 7671036052, tel: 790400354, 790400367 e-mail: biuro@szkola7cm.pl

2. Kontakt elektroniczny: biuro@szkola7cm.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy uczestników zajęć, kursów i warsztató dla dzieci
i dorosłych, przygotowanie kontaktów handlowych i marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Szczegółowe dane o polityce bezpieczeństwa danych osobowych.
Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
§1
1. Administratorem danych jest 7cm Szkoła Projektowania Konstrukcji i Technik Krawieckich pl. Bernardyński
2/10,11, e-mail: biuro@szkola7cm.pl, zwany dalej Administratorem.
2. Podmiotem przetwarzającym dane jest 7cm Szkoła Projektowania Konstrukcji i Technik Krawieckich pl.
Bernardyński 2/10,11, e-mail: biuro@szkola7cm.pl, zwany dalej Administratorem.
3. Podmiotem powierzającym jest osoba fizyczna/prawna/nie mająca osobowości prawnej, powierzająca dane w
formularzu na stronie www.szkola7cm.pl
4. Podmiot powierzający dane powierza Administratorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i celu
określonym w niniejszym regulaminie.
5. Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
§2
1. Administrator będzie gromadził i przetwarzał, powierzone na zasadach niniejszego regulaminu dane osobowe w
postaci: a. Imię b. Nazwisko c. Tel. kontaktowy d. Adres e-mail
2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zleceń, przygotowania ofert, działań
marketingowych.
§3
1. Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia 7cm Szkoła
Projektowania Konstrukcji i Technik Krawieckich, niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Monika
Bogdańska adres: pl. Bernardyński 2/10,11, 61-844 Poznań, NIP: 7671036052, tel: 790400354, 790400367 e-mail:
biuro@szkola7cm.pl poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Administrator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane.
4. Administrator zobowiązuje się zachować powierzone dane w tajemnicy (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia).
§4
1. Podmiot powierzający dane ma prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii
transakcji)
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

