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REGULAMIN 
KURSU JĘZYKA PROGRAMQW ANIA R I ANALIZY DANYCH 

§ 1. Definicje 

1. Organizator - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN). 

2. Kurs, Zajęcia - usługa realizowana przez Organizatora, polegająca na prowadzeniu zajęć zgodnych 
z programem przedstawionym w ofercie, na stronie internetowej kursy.ipipan.waw.pl. 

3. Uczestnik- osoba zgłoszona na Kurs. 

4. Prowadzący - osoba prowadząca Kurs, zatrudniona przez Organizatora. 

5. Zapis - poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej 
Organizatora kursy.ipipan.waw.pl lub podanie niezbędnych danych przez telefon 22-38-00-569 albo 
e-mail kursy@ipipan.waw.pl oraz wniesienie opłaty za Kurs. 

6. Umowa - umowa zawierana przez Uczestnika z Organizatorem podczas zapisu na Kurs, na mocy której 
Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Zajęć. 

7. Regulamin - regulamin kursu języka programowania R i analizy danych w IPI PAN. 

§ 2. Zapisy i zawarcie umowy 

1. Warunkiem poprawnego Zapisu jest podanie prawdziwych danych Uczestnika. 

2. Uczestnictwo w kursie jest płatne. Wysokość opłaty jest podana przy zapisach na stronie 
kursy.ipipan.waw.pl wraz z danymi do przelewu. W szczególnych sytuacjach, na wniosek Uczestnika, 
Organizator ma prawo zmniejszyć opłatę Kursu danemu uczestnikowi. 

3. Zawarcie umowy następuje w momencie wniesienia przez Uczestnika opłaty za zajęcia, najpóźniej 14 
dni od dnia zapisu i przed datą rozpoczęcia zajęć. 

4. Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego 
Zapisu. 

§ 3. Rezygnacja z kursu 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kursie, przesyłając oświadczenie na adres 
kursy@ipipan.waw.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu opłaty. W przypadku 
rezygnacji z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty 
pomniejszony o koszty rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji: 

a. rezygnacja najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kursu skutkuje zwrotem całej opłaty 
uiszczonej przez Zgłaszającego, 

b. rezygnacja najpóźniej jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem Kursu powoduje utratę 50% opłaty 
lub przeniesienie opłaty na Kurs w innym terminie, 

c. rezygnacja w dniu rozpoczęcia Kursu lub w trakcie trwania Kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy 
za Kurs. 
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2. W przypadku uzasadnionej nieobecności Uczestnika na zajęciach Kursu istnieje możliwość ich 
odrobienia w następnym Kursie, jeżeli będzie wolne miejsce w grupie lub w innym terminie 
indywidulanie ustalonym z Prowadzącym Zajęcia. 

§ 4. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.) 
pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie Zajęć 
w ich posiadaniu. 

§ 5. Realizacja umowy 

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie 
oraz programie dostępnym na stronie internetowej kursy.ipipan.waw.pl. 

2. Organizator zapewnia uczestnikom pracownię z dostępem do sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia 
Kursu oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki. 

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem i harmonogramem podanym na stronie internetowej 
kursy .i pi pan. waw. pl. 

4. Zajęcia są prowadzone w grupie maksymalnie 18 osób. 

5. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. 

6. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Prowadzących Zajęcia. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Kursu lub zmiany terminu rozpoczęcia Kursu w terminie 
do 3 dni roboczych, przed jego rozpoczęciem, w przypadku Zapisów w mniejszej ilości niż 8 
Uczestników na grupę Kursu. O takiej decyzji każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową 
na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości. 

8. W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt 7 Organizator zwraca Zgłaszającemu 
wszystkie wpłacone przez niego pieniądze lub ustala z Uczestnikami nowy terminarz Kursu poprzez 
zmianę harmonogramu zajęć określonego w pkt. 3. W przypadku zmiany harmonogramu Kursu 
Uczestnik może zrezygnować z Kursu i otrzymać zwrot całej opłaty tak jak to zostało określone w § 3 
pkt 1 lit a regulaminu. 

9. Uczestnicy, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć Kursu otrzymują certyfikat uczestnictwa. 

10. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności Kursu otrzymają certyfikat 
poświadczający ich wiedzę i umiejętności. 

11. Uczestnik ma prawo utrwalać przebieg Kursu, tylko za uprzednim pisemnym wyrażeniem zgody przez 
Organizatora oraz Prowadzących. 

12. Uczestnik ma prawo rozpowszechniać materiały szkoleniowe, tylko za uprzednim pisemnym 
wyrażeniem zgody przez Prowadzących 

§ 6. Miejsce prowadzenia kursu 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, w ustalonym terminie 
i częstotliwością. 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu poprawnego 
przeprowadzenia Kursu oraz w celach organizacyjnych. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO'', Organizator 
informuje, że: 

a. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii 

Nauk z siedziba w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 5 (01-248), instytut naukowy Polskiej 

Akademii Nauk, 

b. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w IPI PAN: Inspektor Ochrony Danych, 

Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, adres e-mail: 

iod@ipipan.waw.pl, 

c. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z prowadzeniem rekrutacji na Kurs oraz prawidłowej realizacji umowy z Uczestnikiem 
na przeprowadzenie Kursu, 

d. dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w 
którym zakończona została realizacja umowy, 

e. w odniesieniu do danych osobowych Uczestnika decyzje me będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

f. Uczestnik posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania osobowych dotyczących Uczestnika, 

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych Uczestnika, 

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych 
Uczestnika, 

- lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO 

g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub skorzystania z 
prawa do usunięcia danych osobowych może skutkować odmową realizacji umowy. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych 
przypadkach. Każdorazowa zmiana regulaminu wprowadzona w trakcie realizacji umowy wymaga od 
Organizatora uzyskania zgody Uczestnika na nową treść regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 

Zatwierdzam 

DYREKTOR INSTYTUTU 

Jl.ful~ 
A"/:~ab. inż. Wojciech Penczek 
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