
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA DLA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ” 

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Promocja dla studentów i nauczycieli szkół” 
(,,Promocja”) jest Esri Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 9, 
03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy-
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 297834, REGON: 011184514, NIP: 
5221022327 („Organizator”). Promocja nie jest organizowana ani administrowana przez 
serwis Facebook. 

2. Promocja obowiązuje od 5 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r. włącznie. 
3. Promocja przeznaczona jest dla studentów i doktorantów, którzy posiadają ważną 

legitymację studencką oraz nauczycieli szkół, którzy  zaakceptują niniejszy regulamin poprzez 
wpisanie w zamówieniu/zgłoszeniu następującą treść: „Akceptuję regulamin promocji 
„Promocja dla studentów i nauczycieli szkół”. 

4. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń ze strony https://www.esri.pl/szkolenia realizowanych 
w trybie zdalnym. 

5. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie internetowego formularza 
zgłoszenia oraz po zweryfikowaniu danych przez administratora działu szkoleń ze strony 
Organizatora, przesłanie do Esri Polska podpisanego zgłoszenia na adres szkolenia@esri.pl. 
Procedura rejestracji dostępna jest na stronie internetowej firmy 
https://www.esri.pl/terminarz-szkolen/. 

6. Zniżka na szkolenia dla studentów, doktorantów i nauczycieli szkół to -85% od kwoty brutto 
szkolenia. Płatności musi dokonać osoba fizyczna. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przed kursem, po otrzymaniu informacji o 
potwierdzeniu terminu kursu.  

8. Uczestnik Promocji może wielokrotnie zgłaszać udział w Promocji w okresie jej 

obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych 

w niniejszym regulaminie. 

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi na szkolenia, 

obowiązującymi na stronie https://www.esri.pl/szkolenia w trakcie trwania Promocji. 

W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, 

Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 

10. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania 

się odpowiedniej liczby osób.  

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami 

znajdującymi się w regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska dostępnym na 

stronie https://www.esri.pl/informacje-o-szkoleniach/ , od umowy uczestnictwa w szkoleniu 

w ramach Promocji. 

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

13. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie. 

Z powodu odwołania Promocji  Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Uczestnicy szkoleń objętych promocją otrzymają autoryzowane przez Esri Polska materiały 

szkoleniowe w postaci podręcznika w wersji drukowanej.  

15. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowym opisem procedury 

prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym. Instrukcje dostępne są pod 

adresem: https://www.esri.pl/informacje-o-szkoleniach/ 

16. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem 

https://www.esri.pl/promocja-studencka/  

17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
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18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia. Reklamacje należy przesyłać na adres edukacja@esri.pl  

19. W ramach promocji „Promocja studencka” obowiązuje niniejszy regulamin i regulamin 

szkoleń organizowanych przez Esri Polska dostępny pod adresem: 

https://www.esri.pl/informacje-o-szkoleniach/ Organizator konkursu może w każdym chwili 

zmienić niniejszy regulamin informując o tym na wskazanej stronie internetowej. 

20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 2021 r.  

21. Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, wszystkie szkolenia 

prowadzone przez Esri Polska odbywają się w trybie zdalnym. 

22. Dane osobowe 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 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. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników, 

udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Promocji jest Esri Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 9, 03—

736 Warszawa („Administrator”).  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować 

się elektronicznie poprzez adres e-mail: u.karnas@kanceparia-karnas.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników Promocji 

imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, osoba zgłaszająca, adres e-mail, nr telefonu 

(dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym.  

4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej 

polegającej na zorganizowaniu Promocji „Promocja dla studentów i nauczycieli szkół” przez 

Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy 

cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. 

umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Odbiorcą danych Uczestnika mogą być w szczególności: (i) podmioty przetwarzające je na 

zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy 

czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; lub (ii) podmioty upoważnione do tego na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

8. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

9. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  W 

oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO.  
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11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej 

polegającej na zorganizowaniu Promocji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.  

 


