
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin Szkolenia 

 

§ 1. 

[Definicje] 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Organizator Szkolenia 

 

odpowiedzialny za techniczną stronę szkoleń i działający w imieniu Sponsora Szkolenia. 

2. Sponsor Szkolenia - P.P.F. Hasco-Lek S.A., z siedzibą we Wrocławiu, (51-131), przy ul. 

Żmigrodzka 242e, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020657 w 

Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP  8951729489, REGON 932249169  , nr BDO 000037234 

 

3. Szkolenia – oznacza organizowane przez Organizatora Szkolenia, w których Uczestnik bierze 

udział i których dotyczy Rejestracja 

 

 

4. Formularz rejestracyjny – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej 

http://akademiahasco.pl/rejestracja  

 

5. Rejestracja – proces, który każdy Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest wykonać w celu 

wzięcia udziału w szkoleniu 

 

6. Uczestnik – technik farmaceutyczny, magister farmacji lub właściciel apteki, który wszedł na 

stronę http://akademiahasco.pl, zarejestrował się na dane szkolenie oraz spełnił wymagania 

określone w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 

[Postanowienia ogólne] 

1. Szkolenia organizowane są na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin określa prawa i 

obowiązki Uczestników. 

2. Szkolenia trwają od 1.04.2020 do 02.06.2020 – szczegółowe terminy i miejsca na stronie 

http://akademiahasco.pl . 

3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie 

http://akademiahasco.pl . 

4. Szkolenia są organizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Zakazane jest podawanie bezprawnych lub nieprawdziwych informacji, w szczególności adresu e-

mail nienależącego do Uczestnika. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania 

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Szkolenia 

lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika ze szkolenia z 

jednoczesnym wygaśnięciem prawa jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora związanych 

ze szkoleniem. 

7. Uczestnictwa w Szkoleniu, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania certyfikatu, nie można przenosić na inne osoby. 

8. Zgłoszenie do udziału w Szkoleniu oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 3. 

[Zasady uczestnictwa w Szkoleniu] 

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest: 

podanie następujących danych osobowych Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym: 

a) adresu e-mail 

b) imienia 

c) nazwiska 

d) numeru telefonu 

e) zawodu 

http://akademiahasco.pl/
http://akademiahasco.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uczestnik biorąc udział w danym Szkoleniu i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na 

utrwalanie, wykorzystanie i  rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach reklamowych, 

promocyjnych i  informacyjnych związanych z Akademią Hasco na warunkach określonych poniżej. 

 

 

§ 4. 

1. Przebieg Szkolenia, w tym wizerunek osób w nim uczestniczących, może być utrwalany za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk., a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora oraz Sponsora. 

2. Wszystkie osoby biorące udział w Szkoleniu, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych obejmujących wizerunek oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku 

oraz głosu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach opisanych w Regulaminie, w tym w 

szczególności w Internecie (m.in. na  portalach społecznościowych (m.in. facebook, youtube, 

instagram), serwisach prasowych i informacyjnych, stronach internetowych Organizatora oraz 

Sponsora), jak również w materiałach filmowych, dźwiękowych, prasowych, prezentacjach oraz 

innego rodzaju materiałach informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych (także w wersji 

drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych w związku z organizacją i przebiegiem Szkolenia. 

Wizerunek osób biorących udział w Szkoleniu może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji (jednakże bez poddania wizerunku 

deformacji.), a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, a nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, promocji i 

reklamy Organizatora i Sponsora  bez obowiązku akceptacji produktu końcowego i uzyskiwania 

jakiejkolwiek dodatkowej zgody. 

3. Uczestnik potwierdza, że udzielenie ww. zgód na rzecz Sponsora obejmuje również udzielenie 

zgody na rzecz spółek z Grupy Hasco, tj. spółek powiązanych osobowo lub kapitałowo ze Sponsorem.  

4. Przeniesienie zgody na rozpowszechnienie i publikację wizerunku nie wymaga osobnej zgody. 

5. Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator i jego następcy prawni modyfikowali lub w inny sposób 

dostosowywali lub opracowywali Utwory do swoich aktualnych potrzeb i wymagań. 

 

§5 

[Konkurs podczas Szkolenia] 

1. Podczas każdego szkolenia Organizator przeprowadzi konkurs – „Konkurs”. 

2. Konkurs będzie polegał na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe zamknięte 

oraz kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zwycięzców Konkursu ustala się na podstawie udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie 

pytania zamknięte oraz w dalszej kolejności oceny kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte. 

4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni podczas danego Szkolenia przez komisję konkursową. 

5. Organizator przewiduje 10 nagród podczas każdego Szkolenia – nagroda to bon upominkowy do 

sklepu Sephora o wartości 100 zł. 

6. Łączna wartość nagród przyznanych jednej osobie nie przekroczy 200 złotych brutto 

7. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw do nagrody na inne osoby. 

8. Za przyznaną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana na inne świadczenie. 

9. Odbiór nagrody nastąpi podczas danego Szkolenia. 

10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

11. Konkurs może zostać unieważniony przez Organizatora bez podania przyczyn. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody danego etapu przed jego rozpoczęciem. 

13. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 

roku. 

§ 6 

[Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania szkoleń w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej: www.akademiahasco.pl 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do przerwania  lub  

zawieszenia  szkoleń  lub  do  ich  wcześniejszego   zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na 

stronie www.akademiahasco.pl. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Szkolenia. Uczestnik przystępując do 

Szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych 

poniżej. 

4. Dane osobowe uczestników Szkolenia przetwarzane będą w sposób zgodny z wymogami 

określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia 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.  

5. Dane osobowe Uczestników Szkolenia będą przetwarzane przez Organizatora Szkolenia w celu: 

a) realizacji Szkolenia, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) celów marketingowych oraz celów realizacji i koordynacji projektów prowadzonych przez 

Organizatora Szkolenia oraz Sponsora Szkolenia (jeśli Uczestnik Szkolenia wyrazi dodatkową 

odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu). 

– szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności znajdującej się na stronie 

http://akademiahasco.pl  

6. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów  

7. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Sponsora dla celów marketingowych (jeśli 

Uczestnik Szkolenia wyrazi dodatkową odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 

tym celu) – klauzula informacyjna znajduje się na stronie pod linkiem: 

http://akademiahasco.pl/files/klauzula_informacyjna.pdf  

8. Organizator Szkolenia może wykluczyć  Uczestnika  Szkolenia  z  udziału  w  Szkoleniu w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika Szkolenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Wszelkie pytania dotyczące Szkolenia oraz zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w Szkoleniu lub 

w działaniu - stosowanych do jego przeprowadzenia - rozwiązań technicznych, Uczestnicy Szkolenia 

mogą zgłaszać na adres: kontakt@akademiahasco.pl  

Regulamin Szkolenia wchodzi w życie z dniem 17.02.2020 
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