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W dniu 28 sierpnia 2018r. weszła w życie Ustawa krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(UKSC), która zobowiąże część przedsiębiorców do uczestniczenia w krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa. 

Krajowy system cyberbezpieczeństwa zostanie stworzony m.in. przez takie sektory jak: 
Energia, Transport, Banki, Ochrona Zdrowia oraz Cloud Computing. 
Brak uczestniczenia w systemie cyberbezpieczeństwa może być związany z poniesieniem 
kar finansowych do 1 000 000 złotych. Kary mogą także dotyczyć osób zarządzających 
przedsiębiorstwami do kwot 200% miesięcznego wynagrodzenia. 
W konsekwencji sektory Energii, Transportu, Banków, Ochrony Zdrowia oraz Cloud Compu-
ting mają obowiązek sprawdzić czy ich systemy informatyczne oraz organizacja spełniają 
wymogi systemu cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy z sektora Energii, Transportu, Ban-
ków oraz Ochrony Zdrowia będą musieli także zgłaszać poważne incydenty oraz przeprowa-
dzać raz na dwa lata audyt bezpieczeństwa.
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów Compliance, Prawnego, Bezpieczeństwa 
IT oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury krytycznej.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie stosowania przepi-
sów UKSC oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy.

21 
PAŹDZIERNIKA 2019 

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, 
Warszawa
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9.00 – 9.30 REJETSRACJA GOŚCI
9.30  – ROZPOCZĘCIE
9.30 – 12 30 – I CZĘŚĆ PRAWNA
Założenia ramowe Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC):                    
       ■     �cel�UKSC�i�zakres�przedsiębiorców�objętych�regulacją�
       ■     terminologia�użyta�w�UKSC
       ■     operatorzy�usług�kluczowych�(OUK)�oraz�dostawcy�usług�cyfrowych�(DUC)
       ■     elementy�krajowego�systemu�cyberbezpieczeństwa�
Decyzja o uznaniu przedsiębiorcy za operatora usługi kluczowej (OUK)
       ■      charakter�decyzji�
       ■     skutki�decyzji�o�uznaniu�przedsiębiorcy�za�operatora�usługi�kluczowej�(OUK)
       ■     wykaz�OUK

PRZERWA KAWOWA

Organy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa właściwe wobec operatora 
usługi kluczowej (OUK)
       ■      organy�krajowego�systemu�cyberbezpieczeństwa�(KSC)
       ■      uprawnienia�kontrolne�organu�
       ■      administracyjne�kary�pieniężne�
       ■      przepisy�KPA,�a�możliwość�nałożenia�kary�na�podstawie�Ustawy�o�krajowym�systemie�

cyberbezpieczeństwa
Obowiązki operatora usługi kluczowej (OUK) o charakterze prawno-organiza-
cyjnym: 
       ■      wewnętrzna�struktura�cyberbezpieczeństwa,�a�zawarcie�umowy�z�podmiotem�świadczą-

cym�usługi�z�zakresu�cyberbezpieczeństwa�(aspekty�organizacyjno-prawne)
       ■      wymagana�dokumentacja�dot.�cyberbezpieczeństwa:�
       ■      dokumentacja�normatywna,
       ■      dokumentacja�operacyjna�
       ■      zgłoszenie�incydentu�poważnego�/�klasyfikacja�incydentów�/�właściwość�CSIRT
       ■      zasady�przetwarzania�danych�osobowych�i�udostępniania�informacji�
       ■      audyt�bezpieczeństwa

Zależności pomiędzy OUK, a DUC 

12.30 – 13.00 Lunch
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13.00 – 15.30 II. CZĘŚĆ TECHNICZNA
Obowiązki operatora usługi kluczowej (OUK) o charakterze techniczno-orga-
nizacyjnym: 
         ■       zarządzanie�ryzykiem�/�szacowanie�ryzyka�
         ■      zarządzanie�incydentami�
         ■      wdrożenie�środków�technicznych�i�organizacyjnych,�w�tym:�
         ■      utrzymanie�i�bezpieczną�eksploatację�systemu�informacyjnego,
         ■      bezpieczeństwo�fizyczne�i�środowiskowe,�uwzględniające�kontrolę�dostępu,
         ■       bezpieczeństwo� i� ciągłość� dostaw� usług,� od� których� zależy� świadczenie� usługi�

kluczowej,�
         ■       wdrażanie,� dokumentowanie� i� utrzymywanie� planów� działania� umożliwiających�

ciągłe�i�niezakłócone�świadczenie�usługi�kluczowej�oraz�zapewniających�poufność,�
integralność,�dostępność�i�autentyczność�informacji,�

         ■       objęcie�systemu�informacyjnego�wykorzystywanego�do�świadczenia�usługi�kluczowej�
systemem�monitorowania�w�trybie�ciągłym.

         ■       warunki�organizacyjne�i�techniczne�jakie�są�obowiązane�wdrożyć�wewnętrzne�struk-
tury�powołane�przez�operatora�usługi�kluczowej�odpowiedzialne�za�cyberbezpieczeń-
stwo�oraz�podmioty�świadczące�usługi�z�zakresu�cyberbezpieczeństwa�

         ■       zbieranie�informacji�o�zagrożeniach�i�podatnościach�
         ■       stosowanie�środków�zapobiegających�i�ograniczających�wpływ�incydentów�tj.�
         ■       mechanizmów�zapewniających�poufność,�integralność,�dostępność�i�autentyczność�

danych�przetwarzanych�w�systemie�informacyjnym,
         ■       dbałość�o�aktualizację�oprogramowania,�
         ■       ochronę�przed�nieuprawnioną�modyfikacją�w�systemie�informacyjnym,�
         ■       niezwłoczne�podejmowanie�działań�po�dostrzeżeniu�podatności�lub�zagrożeń�cyber-

bezpieczeństwa.�
         ■      dysponowanie�środkami�łączności�do�komunikacji�z�właściwym�CSIR

Pytania z Sali

15.30 - ZAKOŃCZENIE
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Paweł Gruszecki
Radca prawny | Partner Zarządzający 
TMT&IP | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo

Posiada�szerokie�doświadczenie�w�zakresie�wykonywania�skomplikowanych�projektów�wymagających�wiedzy�z�zakresu�
prawa�IT,�ochrony�danych�osobowych,�cyberbezpieczeństwa,�prawa�autorskiego,�prawa�mediów�oraz�prawa�telekomuni-
kacyjnego.�
       ■      Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
Kierował�ponad�40�projektami�mającymi�na�celu�dostosowanie�organizacji�przedsiębiorców�do�wymogów�ogólnego�roz-
porządzenia�o�ochronie�danych�(RODO).�Powyższe�dotyczyło�podmiotów�z�branży�e-commerce,�medialnej,�produkcyjnej,�
motoryzacyjnej,�energetycznej,�budowlanej�i�innych.�Ponadto�kieruje�usługami�bieżącego�wsparcia�w�zakresie�ochrony�
danych�osobowych.�
       ■     Doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa
Kieruje� projektami� dostosowania� operatorów� usług� kluczowych,�w� tym�w  � szczególności� podmiotów� działających� na�
rynku�energetycznym,�do�wymogów�ustawy�o�krajowym�systemie�cyberbezpieczeństwa�(UKSC).
       ■     Obsługa dostawców usług internetowych oraz operatorów telekomunikacyjnych 
W� latach�2007-2014� zatrudniony�w�departamencie� TMT� (Telekomunikacja,�Media,� Technologie)�w� jednej� z� renomo-
wanych�polskich�kancelarii,�w�ramach�którego�był�odpowiedzialny�za�obsługę�dostawców�usług�internetowych�(w�tym�
operatora�najpopularniejszej�wyszukiwarki�na�świecie�oraz�operatorów�największych�serwisów�internetowych�w�Polsce),�
a�także�operatorów�telekomunikacyjnych�(w�tym�największego�operatora�telefonii�stacjonarnej�w�Polsce�i�polskich�ope-
ratorów�telefonii�ruchomej).�
       ■     Ekspert organizacji pozarządowych 
W�latach�2010-2014�Ekspert�Związku�Pracodawców�Branży�Internetowej�Internet�Advertising�Bureau�Polska�(IAB�Pol-
ska)�m.in.�w�trakcie�prac�legislacyjnych�w �zakresie�implementacji�Dyrektywy�o�audiowizualnych�usługach��medialnych,�
Dyrektywy�o �prawach�konsumentów�oraz�nowelizacji�Ustawy�o�świadczeniu�usług�drogą�elektroniczną.�
       ■     Obsługa spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju 
Dodatkowo��ma�doświadczenie�w�obsłudze�podmiotów�znajdujących�się�na�wczesnym�etapie�rozwoju�(start-up),�które�
wprowadzają�na� rynek�rozwiązania�z  � zakresu� Internetu� rzeczy� (ang.� Internet�of� things),� zapewniania�bezpieczeństwa�
sieci,� tworzenia�zaawansowanych�produktów�cyfrowych�(agencje�digital),�oprogramowania�(softwarehouse),�e-sportu,�
chmury�obliczeniowej�czy�brokeringu�baz�danych.�
       ■     Działalność jako wykładowca
Wykładowca�na�prowadzonych�przez�Wydział�Fizyki,�Astronomii�i�Informatyki�Stosowanej�UJ�oraz�Wydział�Zarządzania�i�
Komunikacji�Społecznej�UJ�Międzywydziałowych�Studiach�podyplomowych�pt.�„Społeczeństwo�Informacyjne.�Inteligent-
ne�Miasto.”�(2009-2012),�prowadzonych�przez�Wyższą�Szkołę�Handlu�i �Prawa�im.�Łazarskiego�w�Warszawie�Studiach�
podyplomowych�pt.� „E-marketing”� (2011-2014)�oraz�organizowanych�we�współpracy� z�Universita�degli�Studi�di�Bari�
(UNIBA)�Studiach�podyplomowych�pt.�„European�master�in�Social�Media�&�Web�Marketing”�(2014),�a�także�organizo-
wanych�przez�Uczelnię�Koźmińskiego�w �Warszawie�studiach�podyplomowych�pt.�„Marketing�Internetowy”�(od�2013)�i �
prowadzonych�przez�Collegium�Civitas�studiach�dla�pisarzy�(2014).�Autor�lub�współautor�wielu�publikacji�oraz�szkoleń�
dotyczących�prawa�nowych�technologii.�
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Karolina Kulikowska
Prawnik
TMT i Ochrona Własności Intelektualnej | 
Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo

Specjalizuje�się�w�ochronie�danych�osobowych,�w�szczególności�w�zakresie�przetwarzania�danych�osobowych�w rekru-
tacji�i�zatrudnieniu,�a�także�w �dziedzinie�cyberbezpieczeństwa,�ochrony�informacji�oraz�prawa�własności�intelektualnej�
i �nowych�technologii.�
Posiada�bogate�doświadczenie�w�zakresie�przeprowadzania�audytów�zgodności�z �wymogami�ogólnego�rozporządzenia� 
o� ochronie� danych� (RODO).� Brała� udział� w� ponad� 50� projektach� dostosowawczych� do� wymogów� RODO� podmiotów� 
z  � branży� ubezpieczeniowej,� farmaceutycznej,� e-commerce,� medialnej,� produkcyjnej,� motoryzacyjnej,� energetycznej,�
budowlanej�i�innych.�Świadczy�na�rzecz�klientów�ZP�usługi�bieżącego�wsparcia�w zakresie�ochrony�danych�osobowych.�
Uczestniczy�w�projektach�dostosowania�operatorów�usług�kluczowych,�w�tym�w �szczególności�podmiotów�działających�
na�rynku�energetycznym,�do�wymogów�ustawy�o�krajowym�systemie�cyberbezpieczeństwa�(UKSC).
Autorka�publikacji�naukowych�z�zakresu�ochrony�danych�osobowych�i�prawa�własności�intelektualnej,�w tym�współau-
torka�monografii�RODO.�Ochrona�danych�osobowych�w  � zatrudnieniu�ze�wzorami�oraz�prelegentka�na�ogólnopolskich� 
i  �międzynarodowych�konferencjach�naukowych�dotyczących�obszaru�ochrony�danych�osobowych,�nowych�technologii� 
i�własności�intelektualnej.�Laureatka�stypendium�ministra�za�wybitne�osiągnięcia�naukowe.

Marcin Jastrzębski
Audytor i specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych

Ukończył�Wydział�Matematyki�w�Naukach�Informatycznych�Politechniki�Warszawskiej.�Od�2007�roku�pracuje�w�firmie�
Audytel,�gdzie�jako�konsultant,�brał�udział�w�wielu�projektach�doradczych�dla�czołowych�przedsiębiorstw�działających�
w�Polsce,�obejmujących�m.in.�audyty�i�wdrożenia�systemów�teleinformatycznych,�doradztwo�przy�nabywaniu�usług�ICT.
 
Od�ponad�10�lat�członek�zespołu�odpowiedzialnego�za�projekty�związane�z�bezpieczeństwem�IT.�Posiada�certyfikaty:�audi-
tora�wiodącego�ISO�22301�–�Ciągłość�działania,�auditora�wiodącego�ISO�27001�–�Bezpieczeństwo�informacji,�audytora�
wewnętrznego�ISO�20000-1�-�Zarządzanie�usługami�IT,�certyfikat�managera�ryzyka�zgodnie�z�ISO�31000,�certyfikat�Risk�
Managera�–�Zarządzanie�ryzykiem�bezpieczeństwa�informacji�zgodnie�z�ISO�27005.�Ponadto�ukończył�szkolenie�z�normy�
ISO/IEC�27017�–�bezpieczeństwo�w�chmurze.
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1. Osoba zgłaszająca na wydarzenie:

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

2. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia faktury VAT:

Nazwa firmy: .................................................................................................................................

Siedziba: .........................................................................................................................................

Adres: ................................................................. NIP: ..................................................................

Osoba kontaktowa: .....................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

w w w . i d e o r i a . p l

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja regulaminu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR 
PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  
informacji, tzw. Cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych. Zgoda ozna-
cza możliwość tworzenia profilu klienta opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informa-
cjami zawartymi w tzw. plikach cookies.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (w tym przekazywanie do państwa trzeciego typu USA) w celu prowadzenia dzia-
łań w mediach społecznościowych oraz na korzystanie z narzędzi analitycznych.

Wyrażam zgodę na nagrywanie, utrwalanie i upublicznienie mojego wizerunku i głosu wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska  
w celach związanym z publikowaniem materiałów redakcyjnych z Konferencji przez Spółki Grupy Infor.

1/5

1295 zł netto�do�20.09  |  1495 zł�netto�od�21.09 

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ
ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

CYBERBEZPIECZEŃSTWO  
– ROLA I OBOWIĄZKI OPERATORÓW USŁUG KLUCZOWYCH 

WARSZAWA  21 października 2019, Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY



3. Dane osób zgłoszonych na wydarzenie:

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

w w w . i d e o r i a . p l

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników warsztatów. 
Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe.

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Strony

1.  Usługodawcą jest Ideoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do rejestru przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy 
pod numerem KRS: 0000 625 850, REGON: 364 865 689, NIP: 125 164 3701, kapitał zakładowy 5.000 zł (dalej: Ideoria). 

2.  Usługobiorcą, zwanym w Regulaminie także Klientem, jest: a) osoba zgłaszająca się do Ideorii w celu zawarcia umowy na szkolenie  
w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, lub b) osoba, w imieniu której występuje osoba zgłaszająca się do Ideorii w celu zawarcia 
umowy na szkolenie (np. pracodawca osoby zgłaszającej się), lub c) osoba, która została wskazana jako uczestnik Szkolenia (np. pracow-
nik zgłaszającej się firmy). 

3.  Stroną umowy z Ideorią jest osoba zgłaszająca się. Jeżeli jednak osoba zgłaszająca się wskazuje osobę trzecią jako właściwą do odbioru 
faktury i opłacenia szkolenia, przyjmuje się, iż osoba zgłaszająca działa na podstawie upoważnienia tej osoby trzeciej (art. 98 i nast. 
kodeksu cywilnego). 

4.  Zgłaszający może w każdej chwili zmienić osobę uczestnika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże, jeżeli materiały szkolenio-
we zostały już wysłane do osoby poprzednio zgłoszonej jako uczestnik, Ideoria nie wysyła tych materiałów ponownie.

podpis i pieczątka

REGULAMIN SZKOLEŃ IDEORIA SP. Z O.O.

2/5

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
CYBERBEZPIECZEŃSTWO  

– ROLA I OBOWIĄZKI OPERATORÓW USŁUG KLUCZOWYCH 
WARSZAWA  21 października 2019, Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 
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Rozdział II OPIS USŁUGI

§ 3 Usługa

1. Przedmiotem usługi jest umożliwienie Klientowi wzięcia udziału w Szkoleniu. 
2.  Szkolenie ma charakter stacjonarny i odbywa się w określonym w ofercie miejscu i czasie, w celu zrealizowania określonego w ofercie 

programu. 
3. Miejsce, czas i program mogą ulec zmianie jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
4.  Szkolenie jest Konferencją lub Warsztatem. Warsztaty – w przeciwieństwie do Konferencji – kładą większy nacisk na ćwiczenie zastoso-

wania wiedzy i przeznaczone są do węższej grupy odbiorców. 
5. W ramach Szkolenia Klientowi przysługuje prawo do egzemplarza materiałów szkoleniowych oraz poczęstunku (przerwy kawowe). 
6.  Materiały szkoleniowe oraz Szkolenie stanowią jedynie odzwierciedlenie wiedzy lub poglądów osób prowadzących Szkolenie (prelegen-

tów). Treści przekazywane na Szkoleniu ani samo Szkolenie nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności 
doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Treści te nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa 
ani stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.

Rozdział III ZAWARCIE UMOWY

§ 4 Zamówienie

1.  Dostęp do usługi jest możliwy po złożeniu zamówienia na stronie internetowej: https://gazetaprawna.pl/konferencje lub przez przesłanie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres ideoria@infor.pl 

2.  Złożenie zamówienia wymaga: a) podania danych osobowych; b) akceptacji Regulaminu, c) wyrażenia zgody przez Klienta, by rozpoczęcie 
wykonania usługi nastąpiło przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. 

3. W celu potwierdzenia zakupu, Klient wciska przycisk oznaczony jako „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy. 
4.  Po zawarciu umowy Klientowi wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura proforma, pod wskazanym przez niego adre-

sem elektronicznym.

§ 5 Płatność

1.  Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. W przypadku firm zwolnionych z VAT prosimy o przesłanie do Ideorii stosownego oświadczenia. 

2.  Klient jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 
3.  Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane fakturze VAT lub fakturze proforma. W celu prawidłowej 

identyfikacji płatności, w tytule przelewu prosimy o podanie nazwy Szkolenia. 
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT wyłącznie w postaci faktury elektronicznej.

Rozdział IV ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

§ 6 Odstąpienie konsumenckie

1.  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których stroną umowy z Ideorią jest osoba fizyczna zawierająca umo-
wę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). 

2.  Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny przesyłając Ideorii jednoznaczne oświadczenie o odstąpie-
niu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

3.  Korzystając z prawa odstąpienia, Klient może wysłać oświadczenie na adres IDEORIA Biuro Opiekunów Klienta, ul. Okopowa 58/72,  
01-042 Warszawa, lub na adres elektroniczny ideoria@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upły-
wem 14 dni od zawarcia umowy. 

4.  Klient, który odstąpił od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. c, ma obowiązek zapłaty za świadczenie Ideorii 
spełnione do chwili odstąpienia. 

5.  Z zastrzeżeniem ust. 4, Ideoria niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta 
o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę. Ideoria dokonuje 
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny 
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
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§ 7 Rezygnacja

  1.  Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa pod warunkiem: a) zachowania formy pisemnej. 
  2.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia 20% 

opłaty za udział. 
  3.  W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnych 

kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy.

§ 8 Reklamacja

  1.  Ideoria ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. 
  2.  W celu złożenia reklamacji kupujący powinien skontaktować się z Biurem Opiekunów Klienta. 
  3.  Ideoria może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. 4. Ideoria jest zobowiązana ustosunkować się do żąda-

nia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

Rozdział V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 9 Dane osobowe

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR 
PL SA z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. 

  2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.  
  3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych,  

w tym realizowanie konkursów przez spółki Grupy INFOR; b) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR;  
c) cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk; d) udzielanie odpowiedzi 
na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach; e) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa; f) archiwizacje. 

  4.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie: a) udzielona zgoda; b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uza-
sadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 

  5.  Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: a) procesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR 
działaniami realizowanymi w imieniu spółek; b) spółkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom; c) tym, któ-
rym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody; 

  6.  Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościo-
wych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+); b) wykorzy-
staniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google 
Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat; c) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów 
internetowych (w szczególności: Google adsense). 

  7.  Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania. 
  8.  Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do: a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych; b) sprostowa-

nia danych, c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,  
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. 

  9.  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 korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych 
do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Spółek Grupy INFOR i pod-
miotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

10.  W przypadku wątpliwości Co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółki Grupy INFOR mają Państwo 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11.  Spółki Grupy INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podej-
mowane w sposób zautomatyzowny – 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. Profilo-
wanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb). 

12.  Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL SA, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
http://holding.infor.pl/
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13.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres admini-
stratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl. 

14.  Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem 
Obsługi Klienta.

§ 10 Zgody

1.  Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na 
przetwarzanie swoich danych. 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej. 

3.  Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wyco-
fanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody 
przed jej cofnięciem.

4.  Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. 5. Udzielenie zgód oznacza moż-
liwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych 
usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów 
telefonicznych.

Rozdział VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 11 Wymagania techniczne

1.  Do zawarcia umowy niezbędne jest: a) dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowa-
ną, aktualną wersją przeglądarki internetowej. b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 12 Dodatkowe informacje

1.  Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron. 2. Usługa nie jest objęta gwarancją ani nie wiążą się z nią usługi posprze-
dażne.

3. Miejsce spełnienia świadczenia określone jest w ofercie. 
4. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
5. Ideoria nie zapewnia usług posprzedażnych. 
6. Ideoria nie zapewnia możliwości skorzystania przez Klienta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
7.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy kon-

sumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę in-
ternetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Ideoria 
nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i do-
chodzenia roszczeń. 8. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

9.  Ideoria nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym. 

10. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2018 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

Organizator:
Ideoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000625850, posiadająca numer NIP: 1251643701, numer REGON: 364865689, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych). Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa; tel. (+48) 22 212 13 14; e-mail: ideoria@infor.pl
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