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 Ogólne warunki dotyczące szkoleń prowadzonych przez Bosch Rexroth Sp. z o. o.  

  

I. Zasady ogólne prowadzenia szkoleń  

  

1. Organizatorem szkoleń jest Bosch Rexroth Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000036334, kapitał zakładowy w wysokości 6 300 000 zł, o numerze NIP 534 

000 15 50, REGON 012007062, numer rejestrowy BDO 000007800, zwana dalej 

„Organizatorem”.   

2. Wszystkie szkolenia Organizatora są oferowane na podstawie niniejszych ogólnych 

warunków szkoleń, w ramach ogólnych warunków sprzedaży Bosch Rexroth Sp. z o. 

o., o ile nie zostały ustalone indywidualne warunki szkoleń w formie pisemnej umowy.  

  

3. Niniejsze ogólne warunki dotyczą szkoleń wymienionych w aktualnym programie 

szkoleń Organizatora, kursów specjalistycznych oferowanych przez Organizatora, jak i 

szkoleń lub kursów zawartych w ofercie szkoleniowej Organizatora, za wyjątkiem 

szkoleń lub kursów, których indywidualne warunki zostały ustalone w indywidualnej 

umowie z Klientem.  

4. Ogólne warunki klienta różniące się od niniejszych Ogólnych warunków nie 

obowiązują.  

5. Szkolenia lub kursy są płatne. Warunki cenowe znajdują się w ofercie szkoleniowej 

Organizatora.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków w 

każdym czasie.   

 

II. Zamawianie / rejestracja uczestnictwa  

  

1. Uczestnikiem szkoleń lub kursów oferowanych przez Organizatora mogą być osoby 

fizyczne (dalej jako „Uczestnik”) zgłoszone do udziału przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą (dalej jako „Klienci”). Nie jest możliwe zgłoszenie udziału w 

szkoleniu lub kursie indywidualnie przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej.  

2. Zamówienie udziału w szkoleniu lub kursie następuje w formie pisemnej. Zamawiając 

udział w szkoleniu lub kursie, Klient akceptuje niniejsze warunki.   

3. Zgłaszając Uczestnika do udziału w szkoleniu lub kursie, należy podać jego imię i 

nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz nazwę podmiotu 

zatrudniającego tego Uczestnika.   

4. Organizator potwierdza Klientowi rejestrację Uczestnika na wybrane szkolenie lub 

kurs.   
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5. Jeżeli limit miejsc na szkoleniu lub kursie w określonym terminie jest wyczerpany lub 

specjalny kurs nie może być nie może odbyć się w terminie zaproponowanym przez 

Klienta, Organizator zaproponuje termin alternatywny.  

6. O uczestnictwie w szkoleniach lub znajdujących się w ofercie Organizatora 

(nieorganizowanych specjalnie dla Klienta) decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Umowa o przeprowadzenie szkolenia lub kursu pomiędzy Klientem a Organizatorem 

będzie jednak zawarta dopiero po przekazaniu Klientowi pisemnego potwierdzenia 

zamówienia przez Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu, określającego 

wszystkie niezbędne szczegóły.   

  
III. Początek, czas trwania i miejsce kursów w ofercie szkoleniowej  

1. Początek, czas trwania i miejsce szkolenia lub kursu są określone w aktualnym 

programie szkoleniowym Organizatora lub zostaną indywidualnie ustalone w umowie z 

Klientem.   

  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub programu szkolenia lub kursu 

bądź ich odwołania z ważnych powodów. Stosowna informacja zostanie przekazana 

Uczestnikowi telefonicznie lub mailowo przez Organizatora.   

  

3. Organizator w ramach szkolenia gwarantuje zajęcia prowadzone przez wykładowcę, 

odpowiednio przygotowane stanowisko szkoleniowe, materiały edukacyjne, ciepły 

posiłek oraz  poczęstunek kawowy w trakcie przerw.  

  

4. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom zakwaterowania. Na prośbę Uczestnika 

Organizator może w imieniu Uczestnika dokonać rezerwacji w  wybranym przez  

Uczestnika hotelu. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania hotelu 

i skuteczną rezerwację miejsca. Koszty dojazdu na szkolenie i opłaty za hotel Uczestnicy 

ponoszą we     własnym zakresie.   

 

 

 

IV.  Przetwarzanie danych osobowych   

  

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Bosch 

Rexroth  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230), ul. Jutrzenki 102/104.   

  

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. sprawuje pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor 

Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji przysługujących Państwu 

praw należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do 

Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:   

Data Protection Officer  

Information Security and Privacy (C/ISP)  

Robert Bosch GmbH  
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Postfach 30 02 20   

70442 Stuttgart GERMANY lub na adres mailowy: DPO@bosch.com.  

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony 

danych należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-

datenschutz.  

  

3. Podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:   

  

a) Przygotowanie i realizacja szkoleń prowadzonych przez Bosch Rexroth Sp. z o.o.  

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)  przetwarzanie jest niezbędne  do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),  

  

b) Przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert Bosch Rexroth 

Sp. z o.o.  
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą)    

  

c) c) Wypełnienie obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa   

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez np.  prawo podatkowe).  

  

4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom 

odpowiedzialnym  tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona 

trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.   

W związku z możliwością zapewniania przez Bosch Rexroth rezerwacji miejsca 

hotelowego Państwa dane mogą być udostępniane:   

a) Hotel Czerniewski, Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa, Polska,  

b) B&B Hotel Warszawa – Okęcie, Aleja Krakowska 193, 02-180 Warszawa,  

Polska.   

  

5. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji usług 

określonych w Ogólnych warunkach szkoleń. Po tym okresie dane są usuwane z 

wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów 

przechowania.  

  

6. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do:   

  

a) Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat 

przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do 

informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.   

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
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b) Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas 

skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - 

uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne 

do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi 

przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie 

jest jednak ograniczane (patrz poniżej).  

c) Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są 

wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.   

d) Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej 

chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy 

wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - 

zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego 

przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.   

e) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej 

chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów 

reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów 

organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i 

wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.  

f) Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci 

uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić 

sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie 

prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie 

Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi 

ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które 

przeważają nad Państwa prawami.   

g) Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich 

danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania 

Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.  

h) Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, 

które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne 

technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.  

  

7. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach oferowanych szkoleń 

wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać 

zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

  

8. W przypadku jeśli stwierdzą Państwo,  iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa 

dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego.   

Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

kancelaria@uodo.gov.pl  

Infolinia UODO: 606-950-000  
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9. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich 

zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie 

udziału w oferowanym szkoleniu.   

  

10. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne 

potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony  i do zabezpieczenia 

zarządzanych przez nas Państwa danych. W przypadku, gdy w trakcie procesu 

rejestracji udzielili państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje 

dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń 

woli.  

  

11. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne 

potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony  i do zabezpieczenia 

zarządzanych przez nas Państwa danych.  

 


