INFORMACJA RODO oraz REGULAMIN DODATKOWY
dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z
dnia 09.07.2021 r.
(zwane dalej łącznie Regulaminem)
§ 1 Postanowienia ogólne i definicje
1. Regulamin określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w związku z zawieraniem i wykonaniem
przez INPROGRESS umów (zwanych dalej Umowami) z lub na rzecz osób trzecich (zwanych dalej Klientami). 2.
Regulamin stosuje się do wszystkich i jest częścią Umów zawieranych przez spółki INPROGRESS, a pojęcia użyte
w Regulaminie mają takie znaczenie jakie nadano im w Umowach lub regulaminach i OWU towarzyszących
Umowom zawieranym przez INPROGRESS, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
3. W razie sprzeczności między regulaminami, OWU, a Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu.
§ 2 Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowych
1. Świadczenia objęte Umowami realizowane w formie stacjonarnej lub wiążącej się z kontaktem, lub obecnością
w tym samy miejscu i czasie w tym samym pomieszczeniu lub na tym samym terenie, a w tym w szczególności
Szkolenia, konferencje, egzaminy i inne usługi (zwane dalej Świadczeniami stacjonarnymi), realizowane będą
przy uwzględnieniu przepisów i zaleceń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 obowiązujących w chwili realizacji danych świadczeń.
2. Spełnienie Świadczenia stacjonarnego może być poprzedzone złożeniem przez Klienta oświadczenia dot.
okoliczności związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 oraz przekazaniem przez Klienta
danych osobowych w zakresie wskazanym w § 3. W razie powzięcia przez INPROGRESS informacji o
zwiększonym ryzyku zakażenia SARS-CoV-2 w związku z obecnością Klienta w miejscu spełnienia
Świadczenia stacjonarnego, INPROGRESS może odmówić zawarcia Umowy lub Świadczenia stacjonarnego.
3. Klient zobowiązany jest stosować zasady, przepisy, zalecenia oraz środki związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a w tym m.in. dokonywać dezynfekcji rąk, zachowywać dystans
społeczny a także nosić osłonę ust i nosa.
4. INPROGRESS oraz Klienci stosują działania i środki bezpieczeństwa dostosowane do aktualnego stanu rozwoju
epidemii, lub zagrożenia epidemicznego oraz stanu wiedzy związanej z wirusem SARS-CoV-2.
§ 3 Dane osobowe
1. W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, INPROGRESS przetwarzać może następujące dane osobowe podane przez Klienta:
imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, miejsce i okres pobytu.
2. INPROGRESS informuje, że: współadministratorami danych osobowych są:
INPROGRESS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30 – 149 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384161, NIP: 677-235-70-01, e-mail:
szkolenia@inprogress.pl; telefon: (48) 12 357 95 79, faks: (48) 12 378 33 24
INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30 – 149 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427134, NIP: 677-236-99-90, e-mail:
szkolenia@inprogress.pl; telefon: (48) 12 357 95 79, faks: (48) 12 378 33 24
INPROGRESS Trainings sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30 – 149 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, e-mail:
szkolenia@inprogress.pl; telefon: (48) 12 357 95 79, faks: (48) 12 378 33 24
INPROGRESS Skills sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 93A, 30 – 149 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454088, NIP: 679-309-06-03, e-mail:
szkolenia@inprogress.pl; telefon: (48) 12 357 95 79, faks: (48) 12 378 33 24
3. Odbiorcami w/w danych osobowych są pracownicy i współpracownicy INPROGRESS, a także służby sanitarne
i medyczne.
4. W/w dane osobowe przetwarzane są za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. A 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 rozporządzenie o ochronie danych)) i mogą posłużyć lokalizacji Klienta w celu
wsparcia reakcji na pandemię i przerwania łańcucha zarażeń.

5.
6.

7.

W/w dane osobowe przetwarzane są przez okres 3 miesięcy od dnia wykonania Świadczenia stacjonarnego, po
czym są trwale usuwane.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; osoba, której dane dotyczą ma prawo odwołania zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
Podanie w/w danych jest warunkiem zawarcia umowy bądź świadczenia usług, a ich niepodanie skutkować może
odmową zawarcia Umowy bądź Świadczenia stacjonarnego.

