Regulamin szkoleń organizowanych on-line w formie webinariów
przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
we współpracy z Santander Universidades.
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady rekrutacji i organizacji szkoleń/webinariów prowadzonych przez
Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania oraz Wydział Zarządzania UŁ z siedzibą w Łodzi, ul. J.
Matejki 22/26, zwanych dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem jest każda osoba będąca studentem, absolwentem lub pracownikiem Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, której udział w szkoleniu został potwierdzony przez
Organizatora.
3. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pomocą:
- adresów e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl lub michal.wadzynski@uni.lodz.pl
- oraz telefonicznie pod nr 42 635 47 91
4. Organizator realizuje szkolenia/webinaria zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez
Studenckie Koła Naukowe zorganizowane przy Wydziale Zarządzania UŁ.
5. Uczestnictwo w szkoleniach/webinariach jest bezpłatne.
II. Prawo uczestnictwa i rekrutacja
1. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić udział w szkoleniach za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej - www. santander-grants.com/pl
poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
2. Prawo uczestnictwa w szkoleniach mają studenci, absolwenci oraz pracownicy WZ UŁ
wyselekcjonowani przez Organizatorów spośród osób ubiegających się ̨ o uczestnictwo w szkoleniach
w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego opartego o kryteria naukowe i
organizacyjne.
3. Rekrutacja na Warsztaty odbędzie się na podstawie zgłoszeń Uczestników, złożonych
na platformie zawierających informacje o:
a) średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów roku akademickiego 2019/2020
poprzedzających okres organizacji szkoleń;
b) średniej ocen z wybranego ukończonego toku studiów dla absolwentów, którzy ukończyli
studia licencjackie, jednolite magisterskie, magisterskie lub doktoranckie;
c) osiągnięciach naukowych lub organizacyjnych Uczestników.
4. Na podstawie wyników selekcji przeprowadzonej przez Organizatorów
zostanie wyłoniona grupa minimum 60 uczestników, która weźmie udział
w szkoleniach
5. Wszyscy Uczestnicy, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo
przez Organizatora o decyzji w zakresie kwalifikacji do udziału w szkoleniach w terminie
do 26.02.2021roku.
6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/wibinarium upływa 10 dni przed
rozpoczęciem pierwszego szkolenia tj. 20.02.2021 r.
7. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkoleń potwierdza zapoznanie się i
akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniach na warunkach w

nim określonych.
III. Prawa i obowiązki Organizatora
1. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane szkolenie nie mogło się odbyć w ustalonym
terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu,
2. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników za pośrednictwem poczty
elektronicznej o uruchomieniu bądź ewentualnej zmianie terminu szkolenia/webinarium najpóźniej
na 1 dzień przed jego rozpoczęciem.
IV. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi
(90 – 136) przy ul. Narutowicza 68, e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl, nr tel. 42 635 53 68.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnik może się
skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@uni.lodz.pl lub pisząc na adres
korespondencyjny Administratora. Uczestnik może kierować do niego wszystkie pytania
i wątpliwości związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą osoby zgłaszającej się
również w celu marketingu bezpośredniego, a także w celu przesyłania informacji handlowych
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit a) ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania
danych uniemożliwi jej zawarcie.
5. Dane identyfikacyjne i kontaktowe będą przechowywane przez 6 miesięcy, a dane
rozliczeniowe przez 5 lat po dacie szkolenia.
6. Dane przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu
bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę
zgłaszającą się zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich
przeniesienia.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Odbiorcami danych osobowych są:

a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych;
b) podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych
i marketingowych na rzecz Administratora danych.
9. Zakres gromadzonych danych osobowych jest zgodny z formularzem dostępnym pod adresem
www.szkolenia.wz.uni.lodz.pl

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.szkolenia.wz.uni.lodz.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnicy szkoleń zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu drogą mailową na adres
podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszego Regulaminu poddaje się sądowi
właściwemu dla siedziby Organizatora.
6. Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także pod adresem
www.szkolenia.wz.uni.lodz.pl

