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Regulamin organizacji i sprzedaży pakietu szkoleń: Wdrażamy RODO w szkole 

 

1. Organizatorem i sprzedawcą szkoleń będących przedmiotem niniejszego regulaminu jest VULCAN sp. z o.o., z siedzibą 
we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 6, KRS 0000153176 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), zwana dalej VULCAN. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez VULCAN w ramach cyklu 
Wdrażamy RODO w szkole. 

3. VULCAN organizuje cykl szkoleń pod tytułem Wdrażamy RODO w szkole, obejmujący 6 szkoleń, skierowanych przede 
wszystkim do placówek oświatowych, mających na celu wsparcie tych placówek w przygotowaniu ich na obowiązywanie 
nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 

4. Cykl, o którym mowa powyżej, obejmuje następujące szkolenia: 

a. Wdrażamy RODO w szkole (Krok 1) – Uruchomienie procesu wdrożenia RODO w szkole [szkolenie 
z elementami warsztatu; 1 dzień] 

b. Wdrażamy RODO w szkole (Krok 2) – Zasady przetwarzania danych, podstawy prawne, w tym zgoda 
oraz obowiązek informacyjny w odniesieniu do RODO [szkolenie z elementami warsztatu; 1 dzień] 

c. Wdrażamy RODO w szkole (Krok 3) – Zabezpieczanie danych, analiza ryzyka i dobór środków 
zabezpieczających, ocena aktualnie stosowanych zabezpieczeń [szkolenie z elementami warsztatu, 
warsztat; 2 dni] 

d. Wdrażamy RODO w szkole (Krok 4) – Nowe zasady powierzania przetwarzania danych i umowy z nimi 
związane, zasady udostępniania danych [szkolenie z elementami warsztatu, 1 dzień] 

e. Wdrażamy RODO w szkole (Krok 5) – Incydenty i naruszenia, zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia incydentu, procedury oceny i zgłaszania incydentu do organu nadzorczego [szkolenie z 
elementami warsztatu, 1 dzień] 

f. Wdrażamy RODO w szkole (Krok 6) – Dokumentacja, zakres i zasady prowadzenia dokumentacji 
realizującej wymogi RODO [szkolenie z elementami warsztatu, 1 dzień] 

5. W szkoleniach mogą uczestniczyć dyrektorzy placówek oświatowych lub wskazani przez nich pracownicy tych placówek, 
w szczególności osoby, które będą w tych placówkach pełniły funkcję Inspektora Ochrony Danych. 

6. Cena udziału w poszczególnych szkoleniach wynosi: 

 dla szkoleń jednodniowych, wymienionych w punkcie 4 lit. a, b, d, e oraz f – 299,00 zł brutto za jedną osobę 
uczestniczącą w jednym szkoleniu; 

 dla szkolenia dwudniowego, wymienionego w punkcie 4 lit. c – 599,00 zł brutto za jedną osobę uczestniczącą 
w szkoleniu. 

7. Placówka oświatowa, nabywająca jednorazowo uczestnictwo w całym cyklu szkoleń, to jest we wszystkich szkoleniach 
wymienionych w pkt. 4 otrzymuje rabat w wysokości 700,00 zł brutto, a zatem płaci 1.394,00 zł (jeden tysiąc trzysta 
dziewięćdziesiąt cztery złote zero groszy) brutto za uczestnictwo jednej osoby we wszystkich szkoleniach wskazanych 
w pkt. 4.  

8. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje wyłącznie w przypadku zamówienia z góry uczestnictwa 
w całym cyklu szkoleń/warsztatów. 

9. Placówka oświatowa dokonując zakupu uczestnictwa w cyklu szkoleń może wybrać jeden z następujących modeli 
płatności: 

 zapłata jednorazowa za cały cykl szkoleń; 

 zapłata w dwóch ratach, w proporcji zaproponowanej przez placówkę, z zastrzeżeniem pkt. 9. 

10. Płatność jest dokonywana z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez VULCAN. W przypadku płatności 
w dwóch ratach, termin płatności drugiej raty musi przypadać przed terminem rozpoczęcia szkolenia, w którym 
uczestnictwo nie zostało w pełni opłacone w ramach pierwszej raty. Do wyliczenia, o którym mowa w zdaniu 
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poprzednim stosuje się proporcjonalnie stosunek wysokości kwoty pierwszej raty do całkowitej ceny cyklu szkoleń oraz 
liczby dni szkoleń zrealizowanych do jeszcze niezrealizowanych. Ewentualne odstępstwa od tej zasady wymagają 
indywidualnych ustaleń i zgody VULCAN. 

11. Rezygnacja z udziału w szkoleniach nie uprawnia do zwrotu opłaty. W przypadku wyboru modelu płatności w dwóch 
ratach i rezygnacji przed opłaceniem drugiej raty, placówka jest zobowiązana do opłacenia drugiej raty w pełnej 
wysokości. 

12. W przypadku nieobecności uczestnika na wybranym szkoleniu, która została zgłoszona VULCAN najpóźniej na 7 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w szkoleniu o tej samej tematyce 
organizowanym przez VULCAN w innym terminie i lokalizacji, o ile są tam dostępne wolne miejsca. W przypadku braku 
miejsc lub kolejnych terminów danego szkolenia, w którym dany uczestnik mógłby wziąć udział, placówce nie 
przysługuje żadne roszczenie wobec VULCAN z tego powodu. 

13. Miejsca i terminy organizacji szkoleń, których dotyczy niniejszy Regulamin określa VULCAN, przy czym: 

 VULCAN dokłada wszelkich starań, by szkolenia organizowane były w dużych, dobrze skomunikowanych 
ośrodkach miejskich (w szczególności miastach wojewódzkich), 

 VULCAN dobiera miejsca organizacji szkoleń w taki sposób, by były one możliwie równomiernie rozłożone na 
terenie Polski, 

 VULCAN podaje do wiadomości terminy kolejnych szkoleń z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, 

 VULCAN dokłada wszelkich starań, by terminy były rozłożone równomiernie w trakcie roku szkolnego i nie 
kolidowały z terminami charakterystycznymi w działalności szkół w danym okresie (np. ferie, przerwy 
świąteczne itp.) 

14. Na kolejne szkolenia uczestnikowi jest rezerwowane, w miarę możliwości miejsce w tym samym mieście, w którym 
uczestnik zapisał się na pierwsze szkolenie. 

15. VULCAN zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu lub odwołania w terminie 7 dni przed planowanym terminem 
szkolenia. Zmiana terminu szkolenia przewidziana w zadaniu poprzednim nie uprawnia do zwrotu opłaty. 

16. W pozostałym zakresie zasady organizacji szkoleń w cyklu Wdrażamy RODO w szkole określają ogólne zasady 
organizacji szkoleń przez VULCAN. 


