Regulamin
Regulamin korzystania ze Strony Internetowej www.aptekarska.pl
§ 1 Informacje ogólne.
1.1. Regulamin określa warunki, korzystania z serwisu oraz z zawartych w nim treści lub
narzędzi.
1.2. Strona internetowa jest prowadzona przez frmę NEKK sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Sielskiej 8 (dalej Usługodawca), NIP: 7792336001, REGON: 301142448 wpisaną do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań pod numerem KRS:
0000332474.
1.3. Użytkownikami Strony Internetowej mogą być osoby fzyczne oraz osoby prawne dalej
(Użytkownicy).
1.4. Treści dostępne na Stronie Internetowej dostępne są dla wszystkich Użytkowników
odwiedzających Stronę Internetową.
1.5. Na Stronie Internetowej udostępniane są m.in.:
1.5.1 Oferta szkoleniowa dla farmaceutów,
1.5.2 Informacje o trenerach,
1.5.3 Artykuły branżowe,
1.5.4 Formularze rejestracyjne na szkolenia,
1.5.5 Galeria zdjęć ze szkoleń.
1.6. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne i bezpłatne.
1.7. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy zgodnie z art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego.
§ 2. Użytkowanie strony internetowej www.aptekarska.pl.
2.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów
telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
2.2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do
Strony Internetowej wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
2.3. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Strony
Internetowej, w związku z jej konserwacją, przebudową lub modernizacją.
§ 3 Szkolenia i rejestracja
3.1 Każdy z Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej ma możliwość dokonania
rejestracji na dowolne szkolenie organizowane przez Aptekarską Szkołę Zarządzania. Lista

dostępnych szkoleń wraz z wszystkimi informacjami o szkoleniu zamieszczona jest w
zakładce „Kalendarz Szkoleń”.
3.2 Lista dostępnych szkoleń wraz z szczegółowymi informacjami o każdym ze szkoleń
(miejsce, data, opis, cena szkolenia, sposób płatności oraz termin w jakim należy dokonać
opłaty) zamieszczona jest w zakładce „Kalendarz Szkoleń”.
3.3 Są dwa rodzaje szkoleń, szkolenia bezpłatne oraz szkolenia płatne. Podane ceny szkoleń
są kwotami brutto i zawierają 23% podatek VAT.
3.4 Rejestracja na każde ze szkoleń wymaga od Użytkownika wypełnienia formularza
rejestracyjnego, w którym podaje następujące dane:
3.4.1 Imię i Nazwisko,
3.4.2 Adres e-mail,
3.4.3 Numer telefonu,
3.4.4 Numer prawa do wykonywania zawodu,
3.4.5 Wykształcenie,
3.4.6 Dane do wystawienia faktury,
3.4.7 Adres korespondencyjny – opcjonalnie.
3.5 Na podstawie danych wpisanych do formularza rejestracyjnego, na kwotę szkolenia
zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na adres płatnika lub adres korespondencyjny.
3.6 Opcjonalnie pojawia się możliwość rezerwacji noclegu w przypadku szkoleń trwających
dłużej niż jeden dzień.
§ 4 Ochrona danych osobowych
Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest NEKK Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Sielska 8, 60-129 Poznań.
Z Administratorem można się skontaktować mailowo pod adresem biuro@aptekarska.pl lub
telefonicznie 665 022 661.
Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pomocą serwisu Aptekarska Szkoła Zarządzania
tj. w celach:
a. Wysyłki newslettera z informacjami o organizowanych szkoleniach – podstawą przetwarzania
jest wyrażona zgoda, art. 6, ust. 1, lit. a, rozporządzenia Parlamentu (UE) 2016/679 –
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
b. Rozpatrzenia oraz obsługi formularza rejestracyjnego, w tym wysyłki emaila
potwierdzającego zapisanie się na szkolenie - podstawą przetwarzania jest umowa zawarta z
NEKK Sp. z o.o., art. 6, ust. 1, lit. b.
c. Wystawienia oraz wysłania na wskazany adres faktury VAT - podstawą przetwarzania jest
umowa zawarta z Usługodawcą, art. 6, ust. 1, lit. b, RODO.
d. Przesyłania materiałów informacyjnych, marketingowych dotyczących szkoleń – podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes administratora art. 6, ust. 1, lit. f RODO.
Dane mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora,
m.in. świadczącym usługi IT, podmiotom szkolącym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej
umowy z Usługodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem, którego dokonano przed wycofaniem zgody. W razie chęci wycofania

zgody należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą
biuro@aptekarska.pl oraz wyrazić chęć wycofania zgody w temacie i treści maila.
Dane mogą ulec proflowaniu w postaci zastosowania plików cookies na stronie www.aptekarska.pl.
Odwiedzając naszą stronę, na komputerze lub innym urządzeniu mogą być zapisywane tzw.
ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do
których się odwołujemy. Więcej informacji znajduje się w polityce cookies.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz proflowania. Przysługuje
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej
wymienionych celów.

§ 5. Wszelkie prawa do treści zawartych na Stronie Internetowej objęte są ochroną
wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z
ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
§ 6. Postanowienia końcowe
6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn na przykład zmiany przepisów prawa - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje
Użytkownika z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
6.2. Usługodawca może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na
Stronie Internetowej, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia
poprzez Stronę Internetową niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych na
Stronie Internetowej. O zmianach istotnych cech narzędzi Usługodawca informuje
ogłoszeniem na Stronie Internetowej, w pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez
uprzedzenia.
6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6.4. W przypadku nie zebrania wymaganej liczby uczestników, szkolenie zostanie odwołane.
Uczestnicy szkolenia zostaną niezwłocznie poinformowani o odwołaniu szkolenia drogą telefoniczną.
6.5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby usługodawcy.

6.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2019.

