Rabka-Zdrój, dnia 22 stycznia 2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
1. Rekrutacja na kursy on-line prowadzona jest przez cały rok.
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line (dostępnego
na
stronie
internetowej:
www.kursyonlineplus.pl),
dokonanie
opłaty
za
kurs
( w pełnej wysokości lub I raty) oraz złożenie następujących dokumentów:


kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/dyplomu ukończenia szkoły wyższej;



podpisanej umowy;



potwierdzenia wpłaty;



Inne

3. Opłatę za kurs w pełnej wysokości lub I ratę (zgodnie z podpisaną umową) należy wpłacić
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu na nr rachunku bankowego BS Raba Wyżna
73 8815 0002 0000 0005 1129 0002 (Nazwa odbiorcy: Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa
sp. z o. o., ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój, tytułem: Imię i nazwisko, nazwa i wymiar
godzinowy kursu: ......)
4. Osoby zapisane na kurs otrzymają dostęp do platformy e-learningowej na okres trwania kursu.
5. Informacja o przyjęciu na kurs zostanie przesłana pocztą elektroniczną.
6. Wideokonferencje Clickmeeting wliczone są w cenę kursu podstawowego i zaawansowanego.
Terminarz spotkań Clickmeeting zostanie udostępniony na platformie e-learningowej.
7. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest pozytywne zaliczenie testu
końcowego.
8. Zaświadczenia o odbyciu kursu wydawane są przez Niepubliczne Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Rabce-Zdroju.
9. Warunki regulaminu mogą ulec zmianie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego (RODO)
pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w systemach
informatycznych Małopolskiego Centrum Edukacji Lokomotywy sp. z o. o.
Kiedy i jakie dane o Tobie zbieramy
Wysyłając formularz zgłoszeniowy na kurs przekazujesz nam dane osobowe: m. in. imię, nazwisko,
adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail), datę i miejsce urodzenia, nazwę ukończonej
szkoły średniej, szkoły policealnej bądź uczelni wyższej.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są m.in.: adres
IP komputera, data wizyty, odwiedzone podstrony, wersja przeglądarki, system operacyjny.
Pliki te są zapisywanie na dysku twardym komputera/pamięci urządzenia mobilnego, które odwiedza
stronę internetową. W każdej chwili można je usunąć. Można również zmienić ustawienia domyślne
przeglądarki i wyłączyć możliwość ich zapisywania.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych jest Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa sp. z o. o.,
ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, dr inż. Rafała
Leśniaka.
Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji usługi, na którą się
decydujesz , a także do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze w związku
wykonywaną działalnością. Dane podawane w formularzu zgłoszeniowym wykorzystujemy
w procesie rekrutacji oraz do zapewnienia niezbędnego kontaktu. Dane zebrane w trakcie
wykonywania usługi gromadzimy i przechowujemy w celu wypełnienia warunków umowy,
a także oddzielnych przepisów prawa i odpowiedzialności ciążącej na Administratorze
w związku z wykonywaną przez niego działalnością.
Udostępnienie danych
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać Zaufanym partnerom,
z którymi współpracujemy przy realizacji usług znajdujących się w naszej ofercie.
Twoje dane- Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych, ich korekty, aktualizacji, usunięcia (tzw. klauzula
zapomnienia) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać udzieloną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych
osobowych do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podczas
zapisywania na konkretną usługę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

