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REGULAMIN SZKOLENIA 

 Bezpieczeństwo Informacji 
organizowanego przez Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 

z siedzibą w Zielonce 

we współpracy z GMP Defence Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie 

§ 1 

Definicje: 

Organizator – Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej                     

z siedzibą w Zielonce, adres siedziby: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka, 

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Współorganizator – GMP Defence Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą              

w Warszawie, ul. Lisia 17, 03-678 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Szkolenie – szkolenie edukacyjne pn. Bezpieczeństwo Informacji.  

Część szkoleniowa – polega na zapoznaniu Uczestnika z materiałami dostępnymi w ramach 

wykładów oraz aktywnym uczestnictwie w procesie szkolenia. 

Materiały – wszelkie materiały – treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane 

w ramach Kursu. 

Opis Szkolenia – opis Szkolenia znajduje się na stronie internetowej 

www.ekspercibezpieczenstwa.pl  

Uczestnik – podmiot, który zgłosił chęć uczestniczenia w Szkoleniu i dokonał opłaty.  
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§ 2 

Do Szkolenia może przystąpić podmiot, który: 

1. wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.ekspercibezpieczenstwa.pl. w terminie określonym przez Organizatora Szkolenia, 

2. uiścił opłatę za Szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 7 dnia (data uznania 

płatności na rachunku Organizatora) przed datą rozpoczęcia Szkolenia, 

poprzez dokonanie płatności na rachunek wskazany przez Organizatora.  

 

§ 3 

1. Szkolenie będzie prowadzone w systemie stacjonarnym. 

2. Organizatorzy zastrzegają, iż lokalizacja lub forma Szkolenia może zostać zmieniona 

ze stacjonarnej na „on-line” z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku 

regulacji prawnych, wytycznych i rekomendacji związanych z obowiązywaniem stanu 

zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. 

Zajęcia w ramach Szkolenia w powyższych sytuacjach mogą być prowadzone                        

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a decyzję w tej kwestii 

podejmują Organizatorzy.  

§ 4 

1. Część szkoleniowa obejmuje łącznie 6 godzin wykładów.  

2. Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 10 uczestników.  

3. Rejestracja na Szkolenie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Szkolenia 

w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć. 

W przypadku wystąpienia takich okoliczności Organizator zobowiązuje się do 

wyznaczenia nowego terminu Szkolenia, który zorganizowany zostanie w takim samym 

zakresie i na warunkach uprzednio uzgodnionych. Nowy termin Szkolenia zostanie 

ustalony w porozumieniu z Uczestnikiem i z uwzględnieniem jego dostępności oraz 

możliwości. 
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5. Dokumentem potwierdzającym ukończenie Szkolenia jest zaświadczenie wydawane 

przez Organizatora. 

§ 5 

Rezygnacja Uczestnika z uczestnictwa w Szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia lub po 

dokonaniu wpłaty w określonym niniejszym Regulaminem terminie powoduje 

obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.  

§ 6 

1.  Szkolenie, w tym materiały szkoleniowe, w całości jak i poszczególne ich elementy: 

graficzne, multimedialne, tekstowe, w tym również kody źródłowe stron internetowych, 

na których Szkolenie jest udostępniane, objęte są ochroną przepisami Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Ich powielanie i korzystanie w sposób inny niż 

dozwolony prawem lub wskazany wprost na stronach internetowych, za 

pośrednictwem, których dane elementy są dostępne, jest zabronione. 

2. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z materiałów wyłącznie na własny użytek. 

Zabronione jest w szczególności udostępnianie materiałów osobom trzecim 

w jakiejkolwiek formie.  

 
§ 7 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach udziału w szkoleniu 

„Bezpieczeństwo Informacji” podawanych w ramach formularza jest Stowarzyszenie 

Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Zielonce, adres 

siedziby: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka. Możesz się z nami 

skontaktować przesyłając korespondencję na wskazane powyżej dane lub drogą 

elektroniczną na adres email: info@ekspercibezpieczenstwa.pl.  

2. Dane osobowe przetwarzane są celem udziału w szkoleniu. 

3. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej zapoznać się można otwierając Formularz 

Zgłoszeniowy.  

 


