
REGULAMIN ZAKUPU SZKOLEŃ ZDALNYCH 

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady i warunki udziału w Szkoleniach 

zdalnych organizowanych przez Wykonawcę zdefiniowanego poniżej („Szkolenia”). 

2. Wykonawcą Szkoleń jest Symetria UX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu /adres: ul. Wyspiańskiego 10 lok. 3, 60-749 Poznań/ wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr KRS 0000521812, posiadającą NIP: 7792424020 oraz REGON: 

302809682, kapitał zakładowy 100 000 PLN („Wykonawca”). Adres kontaktowy e-

mail Wykonawcy to info@uxupgrade.pl. 

3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem 

Teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca w celu realizacji Szkolenia, 

Uczestnik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) 

oraz Urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące 

minimalne wymagania techniczne: najnowszą wersję przeglądarki internetowej 

(najlepiej Google Chrome), 2-rdzeniowy procesor 1,6 GHz lub szybszy, pamięć 4 

GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa – 2 GB), sprawna kamera oraz mikrofon. 

4. W Urządzeniu musi być zainstalowane oprogramowanie w wersji wskazanej albo 

udostępnionej przez Wykonawcę. 

5. Liczba Uczestników Szkolenia może być ograniczona w zależności od informacji 

przekazanej przez Wykonawcę przy naborze na Szkolenie. Wówczas decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

6. Szkolenie odbywa się poprzez platformę internetową wskazaną przez Wykonawcę. 

Uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie Urządzenie 

spełniające wymagania techniczne Wykonawcy. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy 

prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra 

osobiste i inne prawa osób trzecich.  

 

§ 2 DEFINICJE 

 

a. Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, jeżeli posiada zdolność prawną, składająca Zamówienie na Szkolenie i 

zobowiązana do uiszczenia należności za Szkolenie. Zamawiający nie musi być 

jednocześnie Uczestnikiem szkolenia. 

b. Uczestnik – osoba, która poprzez Zamówienie została zgłoszona do uczestnictwa w 

Szkoleniu, które zostało prawidłowo opłacone. 

c. Strona Internetowa - strona internetowa Wykonawcy www.uxupgrade.pl. 

d. Szkolenie – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z Urządzenia, 

poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Wykonawcę. 

Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników 

szkolenia. 

e. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń 

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, 

a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą 

właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 



 

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zawarcie Zamówienia i jego opłacenie w 

terminie oraz doręczenie Wykonawcy Umów Przeniesienia Praw Autorskich. 

2. W celu udziału w Szkoleniu należy przesłać Formularz dostępny na Stronie 

Internetowej. Zamawiający zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz 

zgodnie z oczekiwaniami Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, o 

ile realizacja Szkolenia, w tym świadczeń z nim powiązanych, nastąpi z 

uwzględnieniem danych, podanych nieprawidłowo lub nieprawdziwie, jak również 

nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie przez Zamawiającego ze Szkolenia 

w takim przypadku. 

3. Po przesłaniu Formularza, Zamawiający otrzyma - na wskazany podczas składania 

Zamówienia adres e-mail - potwierdzenie jego złożenia oraz treść Zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja zakresu Szkolenia objęta jest Zamówieniem. Nadto, 

Zamawiający otrzyma – do podpisania przez każdego Uczestnika - umowę 

przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworów stworzonych podczas 

Szkolenia („Umowa Przeniesienia Praw Autorskich”). 

4. Zamówienie stanowi Umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, która 

może zostać zawarta w formie pisemnej, dokumentowej lub w formie 

elektronicznej. Forma, w której Strony zawarły Umowę pozostaje właściwa dla 

dokonywania w niej zmian pod rygorem nieważności, przy czym Umowa zawarta w 

formie elektronicznej może zostać zmieniona również w formie pisemnej. 

5. W zależności od wybranej przez Zamawiającego w ramach Formularza formy 

zawarcia Umowy, Zamawiający powinien w tym celu: 

a. W przypadku formy dokumentowej – złożyć podpis na wydrukowanym 

Zamówieniu oraz odesłać skan podpisanego Zamówienia na adres e-mail 

Wykonawcy, 

b. W przypadku formy pisemnej – wydrukowane i podpisane Zamówienie odesłać 

na adres, 

c. W przypadku formy elektronicznej – dokonać zakupu za pośrednictwem PayU. 

6. Regulamin stanowi załącznik do Umowy. 

7. Rezerwację miejsca dla Uczestnika uważa się za potwierdzoną wraz z otrzymania 

przez Wykonawcę podpisanego Zamówienia. 

8. Po otrzymaniu Zamówienia, Wykonawca prześle - na wskazany podczas składania 

Zamówienia przez Zamawiającego adres e-mail – fakturę „pro forma” obejmującą 

cenę, wynikającą z Zamówienia. Płatność ceny brutto powinna nastąpić w terminie 

i na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Płatność nastąpi wraz z jej 

zaksięgowaniem na rachunku Wykonawcy, a może być dokonana przelewem 

tradycyjnym lub za pośrednictwem platformy albo serwisu, udostępnionego przez 

Wykonawcę. Wystawione na rzecz Zamawiającego faktury VAT będą przesłane 

drogą elektroniczną na ww. adres e-mail, na co Zamawiający wyraża zgodę.  

9. W przypadku braku uregulowania ceny najpóźniej na trzy dni przed terminem 

Szkolenia, ustaje możliwość udziału w Szkoleniu, chyba że będą dostępne miejsca 

do udziału w Szkoleniu oraz Zamawiający uiści cenę.  

10. Zarówno przesłanie Formularza, jak i przesłanie Zamówienia i zawarcie Umowy 

stanowi zgodę Zamawiającego na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 

zgodę przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usług przez Wykonawcę. 

Zamawiający zapewni przestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika. 



11. Zamawiający oświadcza, że przed złożeniem Zamówienia zapoznał się ze 

specyfikacją Szkolenia i nie wnosi do powyższego jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Zamawiający akceptuje, że zapłata ceny za Szkolenie lub udział na Szkoleniu nie 

oznacza zgody Wykonawcy na jakąkolwiek formę udostępniania i zbywania treści 

Szkolenia poza wewnętrznymi potrzebami ściśle wynikającymi z działalności 

gospodarczej Zamawiającego. 

12. Wszelkie materiały oraz certyfikaty uczestnictwa w Szkoleniu przekazywane są w 

formie piku pdf na adres e-mail Zamawiającego, wskazany podczas składania 

Zamówienia. Certyfikaty wystawiane są na dane osoby, wskazane podczas 

składania Zamówienia albo wyznaczonej w trybie § 4 ust. 3 Regulaminu. 

 

§ 4 REZYGNACJA I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 

 

1. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany terminu uczestnictwa w Szkoleniu, pod 

warunkiem zawiadomienia Wykonawcy najpóźniej na trzydzieści dni przed datą 

Szkolenia i zgłoszenia udziału w Szkoleniu w innym dostępnym terminie, 

wskazanym przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający może zmienić termin udziału w Szkoleniu na późniejszy lub 

wcześniejszy (pod warunkiem dostępności miejsc) najpóźniej w terminie 

trzydziestu dni przed terminem Szkolenia. 

3. Jeżeli Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Szkoleniu, Zamawiający pozostaje 

uprawniony do wyznaczenia na jego miejsce innego Uczestnika (pracownika 

Zamawiającego). W tym celu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 

Wykonawcę najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem Szkolenia.  

4. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Szkoleniu: 

a. W terminie najpóźniej do siedmiu dni przed terminem Szkolenia - Zamawiający 

otrzymuje 50% zwrotu ceny Szkolenia, 

b. W terminie późniejszym niż siedem dni przed terminem Szkolenia - 

Zamawiający nie otrzymuje zwrotu ceny Szkolenia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie dokonał zapłaty za Szkolenie, a upłynęły terminy 

umożliwiające zmianę terminu Szkolenia, Zamawiający pozostaje zobowiązany do 

zapłaty ceny zgodnie z Zamówieniem. 

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub do jego 

odwołania w terminie najpóźniej do jednego dnia przed planowaną datą 

rozpoczęcia Szkolenia. W razie odwołania Szkolenia Wykonawca informuje o tym 

Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez niego podczas składania 

Zamówienia. W przypadku odwołania Szkolenia, Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu realizację Szkolenia w innym terminie. 

7. Sposobem porozumiewania się Stron będą ich adresy e-mail Wykonawcy 

(wskazane w Regulaminie lub Zamówieniu) oraz Zamawiającego (wskazane 

podczas składania Zamówienia). Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco 

weryfikować aktualne informacje podawane przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

§ 5 SZKOLENIE 

 

1. Szkolenie odbywa się na platformie wskazanej przez Wykonawcę na Stronie 

Internetowej lub w Zamówieniu. 



2. Orientacyjny Czas Szkolenia jest podany na Stronie Internetowej lub w 

Zamówieniu. Wykonawca zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu Szkolenia w 

przypadku, gdy wszystkie zagadnienia przewidziane w harmonogramie zostaną 

zrealizowane. 

3. Szkolenie przebiega zgodnie z harmonogramem, dostępnym na Stronie 

Internetowej lub przekazanym w Zamówieniu. 

4. W przypadku problemów technicznych Wykonawcy lub innych zdarzeń losowych 

Wykonawca w zależności od możliwości wydłuży Szkolenie lub zmieni jego datę, w 

celu omówienia wszystkich zagadnień zawartych w harmonogramie. 

5. Szkolenie nie może być rejestrowane przez Uczestnika w formie wideo lub audio. 

Zamawiający potwierdza, że nie będzie rozpowszechniał publicznie treści 

materiałów otrzymanych w ramach Szkolenia. 

6. Wykonawca jest uprawniony do uniemożliwienia udziału w Szkoleniu 

nieuprawnionych Uczestników. 

 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje Zamawiającego dotyczące Szkolenia mogą być składane w 

terminie czternastu dni od dnia odbycia Szkolenia.  

2. Reklamacja powinna być przesłana na adres poczty e-mail Wykonawcy. 

3. Reklamacja powinna zawierać: dane Zamawiającego, adres korespondencyjny oraz 

dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

4. Reklamacje zgłoszone po terminie, jak również niespełniające pozostałych 

wymogów nie zostaną rozpatrzone.  

5. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od daty jej 

otrzymania przez Wykonawcę. Zamawiający zostanie powiadomiony – za 

pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez niego podczas składania 

Zamówienia - o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny dla Zamawiającego i Uczestników na Stronie 

Internetowej ww.uxupgrade.pl w sposób umożliwiający jego bezpłatne pozyskanie, 

odtwarzanie oraz utrwalanie. 

2. Wykonawca i Zamawiający udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe, których 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora, tj. w szczególności przeprowadzenia i uczestnictwa w 

Szkoleniu, przesłania i otrzymania materiałów i dokumentów, złożenia i 

rozpatrzenia reklamacji oraz dokonania innych czynności na podstawie 

Regulaminu, Zamówienia i zawartej Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119/1, 

4/05/2016 - „RODO”).   

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod 

warunkiem, że zamiany takie nie naruszą praw nabytych przez Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego. 



5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w sposób 

polubowny, a w razie braku porozumienia Stron, przez właściwy sąd w Poznaniu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2022. 


