
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

Certyfikowanego kursu przywództwa NEUROLIDER 

§ 1  

Postanowienia wstępne  

1. Definicje:  

Szkolenie – Certyfikowane szkolenie NEUROLIDER realizowane w dniu 11 lipca 2022 r. 

lub 18 lipca 2022 r.  

Organizator – Safety Project sp. z o.o. 

Uczestnik – osoba, która zarejestrowała się na szkolenie poprzez wysłany formularz 

rejestracyjny.  

2. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa   

w szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników.  

§ 2  

Uczestnictwo w szkoleniu  

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem 

formularza znajdującego się na stronie internetowej: https://safetyproject.pl/KURS-

NEUROLIDER 

2. Zamieszczenie danych w formularzu i akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody 

na udział w szkoleniu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, w tym na rejestrację spotkania, rejestrację wizerunku 

uczestników.  

3. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego zawierającego wybraną datę szkolenia, na 

podany przez uczestnika adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość będąca 

potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wraz fakturą 

proforma zawierającą warunki płatności.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy uczestniczenia w szkoleniu 

z powodu braku miejsc.  

 

§ 3 Opis szkolenia 

1. Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formie prezentacji i warsztatów 

praktycznych realizowanych w czasie i miejscu określonym przez Organizatora  

i Prowadzącego.   

https://safetyproject.pl/KURS-NEUROLIDER
https://safetyproject.pl/KURS-NEUROLIDER


 

2. Udział w szkoleniu jest płatny – cena uczestnictwa wynosi 1900 zł netto (+ VAT). Opłaty 

należy dokonać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na podstawie faktury proforma.  

3. Szkolenie będzie prowadzone w kilku podstawowych obszarach tematycznych:   

• Menadżer – lider – przywódca: osobowość, kompetencje i działania w kontekście 

biznesu, polityki i wojska – wykład wprowadzający. 

• Kompetencje przywódcze - autorski model Brain Intense – warsztaty/dyskusja. 

• Leadership 4.0 – nowe trendy w weryfikacji kompetencji przywódczych – 

warsztaty/dyskusja. 

• Umysł lidera - wpływ neuroprzekaźników na cechy przywódcze – 

warsztaty/dyskusja. 

• Weryfikacja kompetencji przywódczych z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii na przykładzie współczesnych modeli przywództwa – badania 

indywidualne. 

• Koherencja: umysł ~ serce - warsztaty. 

• Budowanie zespołu w warunkach ekstremalnych przy wykonywaniu zadań 

zespołowych – warsztaty. 

• Indywidualna ewaluacja uczestników szkolenia – konsultacje. 

• Dyskusja i podsumowaniu szkolenia. 

 

4. Podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz propagowania treści reklamowych   

i marketingowych przez uczestników wydarzenia.   

5. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz propagowania treści obraźliwych lub innych działań 

godzących w wizerunek prelegentów, uczestników lub osób trzecich.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia aktywności użytkownika oraz  

do usunięcia ze szkolenia uczestników niestosujących się do zapisów niniejszego 

regulaminu.   

7. Organizator wystawi certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu każdemu uczestnikowi, który 

będzie obecny na kursie przez minimum 80% czasu trwania wydarzenia. 

 

§ 4  

Postanowienia końcowe RODO  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Safety Project sp. z o.o. (dalej: „SP” lub 

„Administrator”) z siedzibą przy ul. Zaułek Rogoziński 11B/4 51-116 Wrocław, adres 

e-mail: kontakt@safetyproject.pl /numer telefonu +48 531 419 151, numer NIP: 

8952236010, numer KRS: 0000936005 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za 

pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z SP, w celu 

świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy), kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji 

organizacyjnych na temat szkolenia, dochodzenia możliwych roszczeń wobec 

Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych 



 

interesów administratora), a także w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.  

3. Pani/Pana dane mogą być przekazane partnerom technicznym i współorganizatorom 

szkolenia w celu przesyłania treści marketingowych.  Dane osobowe będą przetwarzane 

w celu kierowania do uczestników przez partnerów technicznych i współorganizatorów 

konferencji treści marketingowych związanych  z  ich działalnością – podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes partnerów technicznych (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), polegający na kierowaniu do uczestników treści marketingowych drogą 

pocztową i elektroniczną (e-mail) na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:  

a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie 

odrębnych przepisów,  

b. współpracownikom SP. realizującym proces szkolenia,  

c. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym SP w zakresie usług 

informatycznych, księgowych lub współpracujących z SP  w ramach kampanii 

marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na 

podstawie umowy z SP  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru  

Gospodarczego (EOG),   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej 

zakończeniu w celach związanych z:  

a. realizacji prawnie uzasadnionego interesu SP polegającego na ewentualnym 

ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SP (art. 6 ust. 1 lit.                 

f RODO);  

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SP na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

c. kierowania do uczestników przez SP treści marketingowych związanych                        

z działalnością SP (art. 6 ust. 1 li.t f RODO), polegający na kierowaniu do 

uczestników treści marketingowych drogą elektroniczną (e-mail) na postawie 

wyrażonej przez uczestników zgody ( art. 6 ust. 1 lit a RODO): do czasu 

wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chce  

Pani/Pan pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji                        

o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia 

roszczeń.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody                        

 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  



 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 

jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, SP nie będzie                       

w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.  

10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Panią/Pana wpływa.  

11. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika szkolenia jest równoznaczne  

z akceptacją powyższego regulaminu  

  

 

 

W imieniu Organizatorów  

- mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Prezes Zarządu Safety Project sp. z o.o. 

  

  


