
REGULAMIN SZKOLEŃ  IDEORIA SP. Z O.O.  

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i powinien stosować się 
do jego postanowień. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie 
zobowiązaniem do zapłaty. 

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych 
szkoleń. 

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% 
VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest przesłanie oświadczenia do 
organizatora. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 14 dni przed wydarzeniem ponoszą Państwo 100% 
kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej. 

6.  Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 

7. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana 
w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail. 

8. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy 
o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku 
wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, miejsca odbycia szkolenia oraz do 
odwołania szkolenia. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 

Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 

Warszawa, i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. 

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak 

powyżej lub na adres e-mail:  iod@infor.pl 

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować 

niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania.  

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy (wypełnionym formularzem) 

jak i w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

1. zawarcie i realizacji umowy (świadczenia usług); 

2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

3. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR; 

4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółki Grupy INFOR 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami; 



5. dochodzenia roszczeń;  

6. archiwizacja; 

7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; 

8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; 

9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółkach Grupy INFOR. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 

1. udzielona zgoda; 

2. konieczność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem umowy; 

3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, takich  jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółki z Grupy INFOR działaniami 

realizowanymi w imieniu spółek; 

2. spółkom z Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom; 

3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 

4. kancelariom prawnym, którym spółki z Grupy INFOR zleciły np. prowadzenie 

postępowania; 

5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: 

1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem 

wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, 

Google+); 

2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu 

zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius 

Traffic, Chartbeat; 

3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie 

serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense). 

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w 

oparciu o następujące kryteria: 

1. przepisy prawa, które mogą obligować spółki z Grupy INFOR do przetwarzania 

danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości); 

2. okres przez jaki są świadczone usługi; 

3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; 

4. okres na jaki została udzielona zgoda; 

 

 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, 

2. sprostowania danych,  

3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  



5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

6. przeniesienia Państwa danych osobowych. 

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez 

spółki z Grupy INFOR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Spółki z Grupy INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: 

• profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: 

dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje 

pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje 

marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do 

Państwa potrzeb). 

 

Przez spółki z Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., 

szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/ 

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na 

podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej 

odwołania.  

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi 

Klienta na adres: bok@infor.pl 

http://holding.infor.pl/
mailto:bok@infor.pl

