
Regulamin szkoleń online
w

Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

§1
Organizator szkoleń online

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") dotyczy szkoleń online

organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji

Sensorycznej SI z siedzibą przy ul. Majdańskiej 3 lok. 7B w Warszawie,

wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025525, NIP:

9521853112, REGON: 016424450.

§1
Uczestnicy szkoleń online

1. Szkolenia online PSTIS SI adresowane są do osób zatrudnionych w

placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach

psychologicznych-pedagogicznych, osób samozatrudnionych

prowadzących własne gabinety terapii SI, studentów oraz kursantów

kursów SI, a także wszystkich zainteresowanych tematyką integracji

sensorycznej.

2. Osoby rejestrujące się i następnie uczestniczące w szkoleniu online

nabywają status uczestnika (dalej: "Uczestnik") i tym samym akceptują

postanowienia niniejszego regulaminu.

§2
Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online poprzez

wskazaną przez Organizatora stronę internetową www.pstis.pl



2. Wniesienie opłaty tytułem udziału w szkoleniu online na wskazane konto, o

ile dane szkolenie jest odpłatne oraz przesłanie potwierdzenia opłaty na

adres wskazany przez Organizatora, tj. edukacja-online@pstis.pl

3. Potwierdzenie przez Organizatora uczestnictwa danej osoby w szkoleniu.

4. O zakwalifikowaniu Uczestnika na szkolenie decyduje kolejność

dokonywania wpłat, o ile szkolenie online jest odpłatne lub rejestrowania

się w przypadku nieodpłatnego szkolenia online.

5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami nt.

warunków udziału w danym szkoleniu, które mogą wymagać uprzedniego

przygotowania się do szkolenia (np. założenia konta na platformie online

wskazanej przez Organizatora, zapewnienia sobie komputera do udziału w

szkoleniu oraz odpowiednich akcesoriów jak mikrofon i kamerka).

6. Udział w szkoleniu przeznaczonym wyłącznie dla członków

Stowarzyszenia, jest możliwy wyłącznie dla osób, które mają status

Członka, tj. mają złożoną aktualną deklarację i uregulowane bieżące

składki członkowskie.

§3
Płatności i rozliczenia

1. Koszt udziału w szkoleniu online ustala Organizator.

2. Organizator informuje o koszcie poprzez kanały komunikacyjne, tj. www,

Facebook, newsletter.

3. Płatność za szkolenie online odbywa się poprzez dokonanie przelewu

bankowego na nr konta Organizatora podany na stronie www.

4. Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wykonania

przelewu na adres edukacja-online@pstis.pl

5. Organizator weryfikuje status członka Uczestnika.

6. Na prośbę Uczestnika, PSTIS SI może wystawić fakturę VAT za udział w

szkoleniu online po przesłaniu prośby oraz informacji o wymaganych

danych do faktury, tj. NIP, nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres oraz

e-mail podmiotu. Faktura zostanie wystawiona i przesłana w formie



elektronicznej (PDF) na adres e-mail uczestnika z adresu

ksiegowosc@pstis.pl

7. Opłata za szkolenie podlega stawce 23% VAT lub zwolnieniu, jeśli dana

organizacja podlega zwolnieniu z VAT.

8. Cena szkolenia obejmuje następujące elementy (zgodnie ze specyfikacją

danego szkolenia):

● przeprowadzenie szkolenia przez eksperta zgodnie z programem

szkolenia

● materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

● dostęp do platformy

● opiekę pracownika PSTIS SI

● imienne zaświadczenie dla osób, które wezmą udział w szkoleniu

9. PSTIS SI oferuje zniżkę dla członków Stowarzyszenia w postaci obniżenia

ceny szkolenia.

§4
Sprawy organizacyjne

1. PSTIS SI jest zobowiązany przesłać link oraz dane dostępowe do szkolenia

najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

2. W przypadku odpłatnego udziału w szkoleniu online, o pierwszeństwie

udziału decyduje status członka i kolejność dokonania wpłat oraz

przesłania potwierdzenia przelewu na wskazany adres, tj.

edukacja-online@pstis.pl

3. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby uczestników szkolenia

PSTIS SI zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia – w takiej sytuacji

informacja zostanie przekazana niezwłocznie uczestnikom drogą

elektroniczną na adresy e-mail podane w formularzu

zgłoszeniowym.

4. PSTIS SI w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo zmiany

eksperta i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników przed

planowanym terminem szkolenia.



5. W przypadku odwołania szkolenia przez PSTIS SI osoby, które uiściły

opłatę za uczestnictwo otrzymają 100% zwrotu wpłaconych środków

tytułem uczestnictwa lub otrzymają propozycję udziału w tym samym

szkoleniu w innym terminie zaproponowanym przez Organizatora.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później, niż 48 godzin

przed szkoleniem, PSTIS SI dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty na konto

Uczestnika, z którego dokonano wpłaty. Po tym czasie, Uczestnikowi nie

przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

7. W przypadku stwierdzenia przez PSTIS SI, że uczestnik szkolenia nie jest

pełnoprawnym beneficjentem i uczestnikiem szkolenia, tj. istnieją poszlaki

wskazujące, że nie jest osobą zgłoszoną do udziału w spotkaniu, PSTIS SI

ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w szkoleniu lub usunąć go z listy

biorących udział.

8. Aktualne tematy szkoleń wraz ze szczegółowymi informacjami są

publikowane na stronie internetowej pstis.pl, profilu

FB https://www.facebook.com/polskiestowarzyszenieterapeutówintegracjise

nsorycznejsi oraz w newsletterze PSTIS SI.

9. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie www.pstis.pl.

§5
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników szkoleń

jest Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z

siedzibą przy ul. Majdańskiej 3 lok. 7B w Warszawie, wpisane do rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000025525, NIP: 9521853112, REGON:

016424450.



2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach

przewidzianych w Rozporządzeniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

3. We wszelkich sprawach dotyczących prawidłowości przetwarzania danych

osobowych należy się zwracać do Administratora Danych Osobowych za

pośrednictwem adresu e-mail: biuro@pstis.pl.

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i

przeprowadzenia szkolenia oraz w celach informacyjno-promocyjnych i

marketingowych.

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz ich

niepodanie uniemożliwia udział w szkoleniach.

6. Uczestnikom szkoleń, którzy podają swoje dane osobowe przysługuje

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz z zastrzeżeniem

przepisów prawa, przysługuje prawo do:

▪ sprostowania danych;

▪ usunięcia danych;

▪ ograniczenia przetwarzania danych;

▪ przenoszenia danych;

▪ wniesienia sprzeciwu;

▪ cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Administrator Danych Osobowych będzie zbierał od uczestników

następujące dane:

▪ imię i nazwisko;

▪ adres e-mail;

▪ numer telefonu;

▪ wizerunek;

8. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo do wniesienia skargi do

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;



9. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że dane osobowe

uczestników szkoleń nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i

nie będą poddawane profilowaniu;

10. Dane uczestników szkoleń będą przechowywane przez okres niezbędny

do realizacji wyżej określonych celów oraz zakończenia archiwizowania

dokumentacji;

11. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i

organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz

kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych

osobowych. Administrator Danych Osobowych wdrożył odpowiednie środki,

aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z

uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia

praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie

wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator Danych Osobowych w

szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych

osobowych wynikające z:

12. Uczestnik szkoleń wyraża bezterminową, nieodpłatną i nieograniczoną

terytorialnie zgodę na rejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku

podczas szkoleń w ramach szkoleń. Uczestnik szkoleń udziela

Organizatorowi zgody w zakresie bezterminowego, nieodpłatnego oraz

nieograniczonego terytorialnie prawa do wielokrotnego rozpowszechniania

zdjęć lub filmów z jego wizerunkiem, wykonanych podczas szkoleń, w

celach informacyjnych i marketingowych, bez konieczności każdorazowego

ich zatwierdzania. Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku

Uczestnika w celach, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie

uczestnik wyraża zgodę na zapisywanie, kadrowanie, przetwarzanie,

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, jaki powielanie wykonanych zdjęć lub

filmów, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności

rozpowszechniania w Internecie. Zgoda obejmuje także dokonywanie przez

upoważnione podmioty, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich,



zmian i modyfikacji zdjęć zawierających wizerunek uczestnika niezbędnych

do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej

(retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na

wkomponowaniu wizerunku uczestnika w inne utwory, w tym materiały

filmowe, zdjęcia, artykuły, także z udziałem innych osób z zastrzeżeniem,

że zmiany te i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i

modyfikacje dokonane na zasadach, o których mowa w zdaniach

poprzedzających nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez uczestnika.

W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez upoważnione

podmioty wizerunku uczestnika, Organizator może, w zakresie i na

warunkach określonych w Regulaminie, udzielać osobom trzecim zgody na

korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku uczestnika. Uczestnik

szkolenia zrzeka się także wszelkich roszczeń, w tym również o

wynagrodzenie, zarówno istniejących, jak i przyszłych, względem

Organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku.

Kontakt
Ze wszelkimi sprawami, które nie zostały uwzględnione w niniejszym

Regulaminie prosimy zwracać się do bezpośrednio do Organizatora:

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI,

biuro@pstis.pl


