
   

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KWALIFIKOWANYCH SZKOLENIACH ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ DIVERSEY POLSKA W RAMACH AKADEMII DIVERSEY DLA OSÓB ZMUSZONYCH OPUŚCIĆ UKRAINE 

PODCZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO, KTÓRY MA MIEJSCE OD LUTEGO 2022 ROKU. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych 

przez Diversey Polska (zwaną w dalszej części Organizatorem) dla uchodźców z Ukrainy 

przebywających na terenie Polski po 24.02.2022. 

2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się 

https://akademiadiversey.pl/wydarzenia/ 

3. Koszty przejazdu w mieście, w którym odbywa się szkolenie z wyznaczonego miejsca zbiórki przez 

Organizatora uczestnika / uczestniczki szkolenia do docelowego miejsca, w którym szkolenie się 

odbędzie pokrywa Diversey Polska.  

4. Szkolenia są finansowane przez Diversey Polska Sp. Z. o.o 

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie 

1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez  

przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 

https://akademiadiversey.pl/kontakt-ua/, wysłania skanu lub zdjęcia formularza oraz kontakt pod 

numerem kontaktowych wskazanym przez organizatora. 

2. Uczestnicy zobowiązani są  do wypełnienia całego formularza.  

3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego na 

stronie https://akademiadiversey.pl/wydarzenia/, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów rejestracji oraz niniejszego regulaminu.  

4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny koordynatora szkoleń. 

6. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby przebywające na terenie Polski, które musiały opuścić 

Ukrainę w skutek konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się w lutym 2022 roku. 

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia 

1. Rezygnacji ze szkolenia, uczestnik jest zobowiązany poinformować organizatora max. do 4 dni przed 

terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o 

rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres kontakt@akademiadiversey.pl lub 

zadzwonić pod wskazany numer telefonu do koordynatora szkoleń. 

2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.  

3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się 

następujący po nim dzień roboczy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w 

przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni robocze przed terminem 

szkolenia. 

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o 

tym fakcie każdego z uczestników. 
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§ 4 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsc zbiórki wskazane przez 

Organizatora oraz na miejsce szkolenia, o którym Uczestnik/Uczestniczka szkolenia zostaną 

poinformowaniu w dniu zgłoszenia/rejestracji na szkolenie przez Organizatora. 

2. Wybrane szkolenie trwa 1 dzień roboczy. 

3. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00 a kończy ok. godz. 17.00. Obowiązuje 6 godzin szkolenia 

plus przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe.  

4. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia dojazd z wyznaczonego miejsca na szkolenie, 

materiały szkoleniowe, certyfikaty, obiad i przerwy kawowe. 

5. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych  

i certyfikatów. 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. 

Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).  

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich 

zmiany oraz żądania ich usunięcia.  

3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku przez Organizatora. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w 

porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju.  

2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane www.akademiadiversey.pl . 
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