
Regulamin uczestnictwa w kursie pilotażowym ”Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. 
Klimatu” przeprowadzonego w ramach projektu ”CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca 
klimatem w budynku i jego otoczeniu” 

1. 

Organizatorem kursu pilotażowego ”Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu” 
przeprowadzonego w ramach projektu ”CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem 

w budynku i jego otoczeniu” jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp.K. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-112) przy ulicy Karczewskiej 18, wpisana 

do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372110. 

2. 

Organizator przygotowuje kurs w zakresie przedstawionym w ofercie szkoleń udostępnionej 

pod adresem:  http://szkolenia.administrator24.info/cli-ma/    

3. 

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić Organizatorowi za pomocą formularza zgłoszenia 

dostępnego na stronie internetowej wydarzenia. 

4. 

Uczestnictwo w kursie pilotażowym ”Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu” 
przeprowadzonego w ramach projektu ”CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w 
budynku i jego otoczeniu” jest dla uczestników bezpłatne.  

5. 

Rezygnacja Uczestnika z udziału w kursie konferencji szkoleniowej lub szkoleniu wymaga 

zachowania formy pisemnej. Zgłoszenia o rezygnacji należy dokonać w terminie co najmniej 

7 dni przed datą jego rozpoczęcia. 

6. 

W zastępstwie zgłoszonej osoby w kursie może wziąć udział inny pracownik danej firmy. 

Zmiana wymaga powiadomienia Organizatora w formie pisemnej najpóźniej 2 dni przed 

terminem rozpoczęcia kursu. 

7. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na 

konferencję/szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność 

zgłoszeń i spełnienia warunków, zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

8. 



Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są 

Prawem autorskim. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i 

upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek 

prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia 

materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie, wprowadzanie 

zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w 

trakcie prowadzenia szkolenia. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek 

szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo 

pisemnej zgody Organizatora. 

9. 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji/szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na 

przechowywanie i przetwarzanie przez Grupę MEDIUM danych osobowych Uczestników w 

celu realizacji tego zamówienia. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa 

MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą 

w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24. Wszelkie pytania związane z 

przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Grupę MEDIUM można kierować na 

adres: odo@medium.media.pl. Dane wpisane podczas rejestracji, jak i wszystkie inne dane 

podawane w czasie szkolenia pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz 

przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych 

osobowych i prywatności. Grupa MEDIUM działa na podstawie zgody Uczestników. Dane 

Uczestników są przechowywane do czasu wycofania zgody Uczestników na przetwarzanie 

danych osobowych z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych 

określonych w odrębnych przepisach. Uczestnik ma zawsze prawo dostępu do swoich danych 

oraz prawo do ich sprostowania. Uczestnik może zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez 

Grupę MEDIUM swoich danych. Zawsze, w każdym momencie, Uczestnik może cofnąć 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik może też zawsze wnieść skargę na 

postępowanie Grupy MEDIUM do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie 

przez Uczestnika danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne. Dane 

są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 

10 maja 2018 r. 

10. 

Regulamin obowiązuje od 25 października 2021 r. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują 

od terminu wskazanego przez Organizatora szkolenia lub konferencji szkoleniowej, nie 

krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie 

http://www.medium.media.pl/szkolenia.  
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