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REGULAMIN SZKOLEŃ 

 

1. DEFINICJE 

1.1 „Organizator” – Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy spółka komandytowa z 

siedzibą w Warszawie (00-839), przy ul. Towarowej 28, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000767872, NIP: 5252741827, REGON: 369611835; 

1.2 „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna mająca uczestniczyć w Szkoleniu, wskazana 

przez Klienta; w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie 

Uczestnikiem;  

1.3 „Konsument” –  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 

ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

1.4 „Przedsiębiorca traktowany jak Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, 

prowadzącą działalność gospodarczą,  zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego,  

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. 

1.5 „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłosiła 

chęć udziału siebie samej i/lub wskazanych przez siebie Uczestników w Szkoleniu oraz 

zobowiązała się do uiszczenia opłaty za Szkolenie.  

1.6 „Oferta” – oferta Szkolenia dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

crido.pl/szkolenia; 

1.7 „Szkolenie” – Szkolenie będące przedmiotem Oferty Organizatora, prowadzone  

w formie online; 

1.8 „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz, za pomocą którego przyszły Klient dokonuje 

zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Szkoleniu dostępny na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem: crido.pl/szkolenia lub wysłany przez Organizatora w formie 

wiadomości e-mail; 

1.9 „Regulamin” – niniejszy Regulamin Szkoleń, dotyczący zasad przeprowadzania 

Szkoleń, obowiązujący od 1.03.2021 r. do odwołania; 

1.10 „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE; 

1.11 „Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1 Klient i Uczestnik zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem 

umowy dotyczącej Szkolenia i przestrzegania tego Regulaminu.   

2.2 Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach określonych w Ofercie. 

Oferta Szkoleń Organizatora nie jest kierowana do Konsumentów; Konsument nie może 

zawrzeć umowy na Szkolenie.  

2.3 Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym 

wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. 

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do 

Formularza Zgłoszeniowego błędnych lub nieprawdziwych danych Klienta i /lub 

Uczestnika(-ów). 

2.5 Poza umożliwieniem udziału w Szkoleniu, Organizator zapewnia Uczestnikowi bezpłatne 

autorskie materiały szkoleniowe w formie określonej w Ofercie oraz imienny certyfikat 

ukończenia szkolenia. 

2.6 Informacja o organizowanych Szkoleniach przekazywana jest potencjalnemu Klientowi 

w formie informacji publikowanych na dedykowanej stronie internetowej Organizatora 

pod adresem: crido.pl/szkolenia, działań marketingowo-promocyjnych oraz poprzez 

telemarketing. 

2.7 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Oferty z przyczyn niezależnych od 

Organizatora.  

2.8 W ramach korzystania ze Szkolenia niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika  

i Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w Formularzu 

Zgłoszeniowym jak i w trakcie samego Szkolenia. 

2.9 Szkolenia:  

2.9.1 będą przeprowadzane w formule online, w czasie rzeczywistym („na żywo”); 

2.9.2 będą przeprowadzane na platformie ClickMeeting dostarczanej przez 

ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; minimalne wymagania sprzętowe 

i oprogramowania (wymagania techniczne), których spełnienie jest niezbędne 
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dla dostępu do Szkolenia dostępne są na stronie: 

https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/ 

2.10 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może pozostawać w sprzeczności  

w bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku takiej sprzeczności 

stosuje się te przepisy w miejsce postanowień Regulaminu. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZAWARCIE UMOWY  

3.1 Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: 

3.1.1 dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza 

Zgłoszeniowego; 

3.1.2 zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 

3.1.3 dokonanie opłaty za Szkolenie. 

3.2 Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie 

oraz w niniejszym Regulaminie, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za 

pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na 

dane Szkolenie oraz pkt. 3.3 poniżej.  

3.3 Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty 

elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych 

przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie 

krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu 

zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed 

planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą 

Szkolenia nie jest możliwe.  

3.4 Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej 

wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, 

szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do 

szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a 

także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia. 

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

4.1 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, o której mowa w 

punkcie 3.2 niniejszego Regulaminu do czasu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu 

zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 3.3 Regulaminu. Odstąpienie nie wymaga 

uzasadnienia, a Klient nie ponosi jego kosztów.  

https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/
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4.2 W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z Organizatorem po 

otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 3.3 

Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów udziału w Szkoleniu. 

4.3 Postanowienia pkt 4.1 i 4.2. powyżej nie wpływają, nie wyłączają ani nie ograniczają 

prawa odstąpienia przyznanego Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument, o którym 

mowa poniżej.  

4.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu Przedsiębiorca traktowany 

jak Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, o której 

mowa w punkcie 3.2 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

tj. od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 3.1.1 niniejszego 

Regulaminu. Odstąpienie nie wymaga uzasadnienia, a Klient, o którym mowa powyżej 

nie ponosi jego kosztów.  

4.5 Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie 

oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone 

Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

Szkolenia.Crido@crido.pl.  

4.6 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać określenie Szkolenia, którego 

dotyczy, tj. co najmniej nazwę, datę, godzinę Szkolenia, a także firmę i adres Klienta. 

Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 

1 do Regulaminu.  

4.7 Przedsiębiorca traktowany jak Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

4.7.1 On lub wskazany przez niego Uczestnik(-cy) wziął udział w Szkoleniu, (w 

szczególności zalogował się do danego Szkolenia na platformie ClickMeeting) 

4.7.2 Szkolenie odbyło się, a Klient nie wziął udziału w Szkoleniu i nie zachował 

terminu do złożenia Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

4.8 Organizator niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia Klienta, potwierdza jego otrzymanie 

oraz skreśla Klienta z listy Uczestników Szkolenia (w tym ewentualnych zgłoszonych 

przez Klienta Uczestników) i w terminie 14 dni od otrzymania odstąpienia dokonuje 

zwrotu opłaty za Szkolenie w pełnej wysokości (o ile opłata została dokonana), przy 

użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 

 

 

5. ZMIANY I ODWOŁANIE TERMINU SZKOLENIA 

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub jego odwołania, 

najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia, w przypadku zaistnienia przyczyn 

mailto:Szkolenia.Crido@crido.pl
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niezależnych od Organizatora, w tym także w przypadku niezgłoszenia się minimalnej 

liczby Uczestników, którą Organizator przewidział w Ofercie dla konkretnego Szkolenia. 

5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia w przypadku, gdy 

Szkolenie nie będzie mogło być przeprowadzone w ustalonym wcześniej terminie z 

przyczyn niezawinionych przez Organizatora (np. wypadek komunikacyjny, choroba 

prowadzącego szkolenie). Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. 

5.3 W przypadku odwołania Szkolenia Uczestnikowi przysługuje prawo uczestniczenia w 

Szkoleniu w innym wybranym terminie lub rezygnacji ze Szkolenia. W razie rezygnacji 

Organizator dokonuje zwrotu uiszczonych przez Klienta opłat. 

 

6. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

6.1 Aktualne opłaty za Szkolenia udostępniane są na stronie internetowej pod adresem: 

crido.pl/szkolenia. 

6.2 Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest 

podatek VAT, wg obowiązującej stawki. 5.3 Uczestnik zobowiązany jest do dokonania 

opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą 

Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później 

niż na 1 dzień przed datą Szkolenia.  Za moment płatności uznaje się dzień uznania 

rachunku bankowego Organizatora. 

6.3 Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest 

jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia. 

6.4 Klient, akceptując niniejszy Regulamin, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, 

faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących 

przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu 

Zgłoszeniowym. 

6.5 Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 

dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w 

Formularzu Zgłoszeniowym. 

6.6 Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na 

adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

6.7 Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu 

udziału w Szkoleniu. 

6.8 Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty 

elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym. 
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7. REKLAMACJE 

7.1 Uczestnik i Klient może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia w formie pisemnej w 

terminie 14 dni od daty zakończenia Szkolenia. 

7.2 Reklamacje prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

Szkolenia.Crido@crido.pl 

7.3 Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania, a w 

przypadku reklamacji na podstawie rękojmi (o ile miałaby zastosowanie) – w terminie 14 

dni. 

7.4 Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby 

reklamującej (firma, imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej), nazwę i termin 

Szkolenia, powód reklamacji.  

 

8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I POUFNOŚĆ 

8.1 Akceptując Regulamin, Uczestnik oraz Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż 

wszelkie dane dotyczące organizacji i prowadzenia Szkolenia, w tym w szczególności 

materiały szkoleniowe, dane dotyczące wykładowców oraz innych Uczestników 

Szkolenia są poufne i objęte tajemnicą handlową Organizatora. 

8.2 Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu i/lub dźwięku w trakcie 

Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu 

i/lub dźwięku. 

8.3 Uczestnik może wykorzystywać materiały szkoleniowe otrzymane od Organizatora 

wyłącznie na własny użytek i nie jest uprawniony do udostępniania tych materiałów 

innym podmiotom niż inni Uczestnicy Szkolenia. 

8.4 Organizator zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej 

do sporządzonych dla Klienta lub Uczestnika materiałów szkoleniowych oraz wszelkich 

innych dokumentów sporządzonych i/lub udostępnionych przez Organizatora w 

wykonaniu Umowy, w tym tych, które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o Prawie 

Autorskim i Prawach Pokrewnych. 

8.5 Organizator udziela Uczestnikowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich 

dokumentów lub materiałów przekazanych Uczestnikowi przez Organizatora. Licencja, 

o której mowa w zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych od daty, kiedy po raz pierwszy został przekazany dokument lub materiał, 

mający cechy utworu w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, 

bez względu na formę jego utrwalenia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji 

mailto:Szkolenia.Crido@crido.pl
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wliczone jest w opłaty związane ze szkoleniem, o których mowa w punkcie 5 niniejszego 

Regulaminu. 

8.6 Licencja, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji: 

8.6.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy 

utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo; 

8.6.2 w zakresie rozpowszechniania utworu – wyświetlenie i odtworzenie utworu na 

wyłączny użytek Uczestnika. 

8.7 Licencja nie obejmuje możliwości dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu 

oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach 

eksploatacji określonych w pkt. 8.6. 

8.8 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do rozporządzania materiałami oraz dokumentami 

w sposób inny niż określony w warunkach licencji, o których mowa w pkt 8.6.. Zabronione 

są w szczególności działania polegające na oddaniu w najem, wypożyczeniu, wymianie 

lub oferowaniu do sprzedaży materiałów przekazanych Uczestnikowi w związku ze 

Szkoleniem. 

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

9.1 Administratorem danych osobowych Klienta i Uczestnika, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 

RODO, jest Organizator, tj. Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy spółka 

komandytowa, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. We wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw 

dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Organizatorem pod 

adresem poczty elektronicznej Szkolenia.Crido@crido.pl lub pisemnie na adres: Crido 

Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Towarowa 28, 00-839 

Warszawa. 

9.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań zmierzających do 

zawarcia umowy lub w celu realizacji umowy szkoleniowej, a także na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Organizatora. 

9.3 Dane osobowe Klienta i Uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom z grupy 

Organizatora, gdy jest to konieczne do celów przeprowadzenia Szkolenia, a także na 

potrzeby sprawozdawczości na szczeblu grupy. Dane osobowe nie będą przekazywane 

do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9.4 Przetwarzane przez Organizatora dane osobowe są przechowywane przez okres 

uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane i dla którego są 

mailto:Szkolenia.Crido@crido.pl
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przetwarzane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji 

prawnych). 

9.5 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi i Uczestnikowi przysługują 

następujące prawa: prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych Klienta i Uczestnika jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, Klientowi i Uczestnikowi przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klient i Uczestnik ma prawo 

wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi i 

Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skorzystać z danych 

kontaktowych Organizatora. 

9.6 Podanie danych osobowych przez Klienta i Uczestnika jest dobrowolne, jednak 

konieczne dla rejestracji oraz wzięcia udziału w szkoleniu, w tym zawarcia umowy 

szkoleniowej. Odmowa podania danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału 

w szkoleniu przez Klienta i Uczestnika. 

 

10. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

10.1 Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają 

charakter wyłącznie edukacyjny. 

10.2 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Klientów, 

Uczestników lub osób trzecich, w związku z lub na skutek wykorzystania przez nich 

informacji w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

10.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowości, w dostarczanych 

przez osoby prowadzące Szkolenie, materiałach szkoleniowych. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1 Korespondencja dotycząca Szkolenia przesyłana będzie na adres poczty elektronicznej 

Klienta i/lub Uczestnika, podany w Formularzu Zgłoszeniowym i stanowić będzie 

tajemnicę handlową. 

11.2 Wszelkie pytania dotyczące Szkolenia prosimy kierować za pomocą poczty 

elektronicznej pod adres: Szkolenia.Crido@crido.pl. 

mailto:Szkolenia.Crido@crido.pl
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11.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 

cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz, 

w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami traktowanymi jak Konsumenci (w 

odpowiedniej części): Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) 

…………, dnia ……………… r. 

      

     

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

[dane Klienta: nazwa firmy, adres, e-mail]  

 

 

      Adresat: 

Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy sp. k. 

z siedzibą w Warszawi 

Szkolenia.Crido@Crido.pl  

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Oświadczam, że odstępuję od umowy na Szkolenie ………………. [nazwa, data i godzina 

Szkolenia]  zawartej w dniu …………. z Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy sp. k.  

z siedzibą w Warszawie. 

Wyrażam zgodę na zwrot płatności w kwocie.................... zł  

(słownie:. ..................................................)  

na konto nr .....................................................................................................  
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