
REGULAMIN PROGRAMU ANTYINFLACYJNEGO SDA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki i zasady korzystania przez Klientów
SDA z Programu Antyinflacyjnego [dalej: Program antyinflacyjny].

2. Organizatorem Programu jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98,
działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego,
posiadająca NIP 5842741225, Regon 361328749, kapitał zakładowy w wysokości
50.000,00 zł [dalej: SDA lub Organizator].

3. Program Antyinflacyjny SDA został stworzony w celu wsparcia Klientów SDA w radzeniu
sobie z niekorzystnymi skutkami wzrastającej na terenie Polski inflacji oraz przeciwdziałania
im, dla jednoczesnego umożliwienia Uczestnikowi niezakłóconego udziału w realizowanym
przez SDA szkoleniu.

4. Program Antyinflacyjny SDA polega na umożliwieniu Klientom SDA dokonania zmiany zasad
płatności wynagrodzenia za szkolenie realizowane przez SDA na mocy Umowy zawartej
pomiędzy SDA a Klientem.

§ 2. UCZESTNICY PROGRAMU

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo
polskie oraz pełną zdolności do czynności prawnych, które w okresie od 1.10.2022 r. do
31.05.2023 r. zawarły z SDA Umowę o świadczenie usług szkoleniowych, niezależnie od tego jakiej
technologii dotyczy ta umowa ani tego w jakim pakiecie usługa jest lub ma być realizowana oraz
niezależnie od tego jaką formę płatności za szkolenie wybrał Klient [dalej: Uczestnik].

§ 3. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. W celu przystąpienia do realizacji Programu Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz
ankietowy opublikowany na stronie internetowej Organizatora pod adresem
https://sdacademy.pl/program-antyinflacyjny-sda/. W formularzu aplikacyjnym Uczestnik
opisuje swoją obecną sytuację finansować. Formularz aplikacyjny ma na celu umożliwić
Organizatorowi ocenę spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Programie.

2. Po wypełnieniu formularza aplikacyjnego Organizator dokona oceny spełnienia przez
Uczestnika warunków udziału w Programie.

3. Organizator w terminie 5 dni roboczych od daty wypełnienia przez Uczestnika formularza, o
którym mowa w ust. 1 powyżej przekazuje Uczestnikowi informację na temat spełnienia
przez Uczestnika warunków udziału w Programie.

4. Dokonanie zmiany zasad płatności wynagrodzenia należnego SDA z tytułu realizacji
szkolenia ustalonej dotychczas na mocy Umowy zawartej pomiędzy SDA a Klientem może
nastąpić w następujący sposób:

a. Dla Klientów korzystających z płatności w ratach za szkolenie – poprzez
zawieszenie okresu płatności maksymalnie o 3 miesięcy i umożliwienie Uczestnikowi
wydłużenia okresu spłaty zobowiązań wobec SDA lub zwiększenia wysokości raty po
upływie okresu zawieszenia ich płatności;

b. Dla Klientów regulujących wynagrodzenie na podstawie rat bankowych lub gotówką
przed rozpoczęciem szkolenia – poprzez zmianę zasad płatności ceny za szkolenie,
dokonanie podziału płatności ceny oraz zwrócenie Uczestnikowi kwoty w
maksymalnej wysokości 750 zł celem umożliwienia mu jej późniejszej spłaty.

5. Dokonanie zmiany zasad płatności za szkolenie w ramach Programu Antyinflacyjnego SDA
następuje na mocy aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowych zawartego
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.



6. Organizator, po przekazaniu Uczestnikowi informacji na temat spełnienia przez Uczestnika
warunków udziału w Programie przedstawi Uczestnikowi propozycję aneksu do umowy.

7. Dokonanie zmiany zasad płatności wynagrodzenia należnego SDA z tytułu realizacji
szkolenia następuje z chwilą podpisania przez strony aneksu do umowy, o którym mowa w
ust. 6 powyżej.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
przy al. Zwycięstwa 96/98, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554532, której akta rejestrowe
znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Sądu Rejestrowego, posiadająca NIP 5842741225, Regon 361328749, kapitał
zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

3. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.

4. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z
którym można się skontaktować poprzez email: iod@sdacademy.pl. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. Zorganizowania i przeprowadzenia Programu oraz wykonania zobowiązań

Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym
interesem jest organizacja i realizacja Programu;

b. udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w Programie - podstawą prawną
jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
pkt. c RODO));

c. ustalenia czy Uczestnik spełnia warunki do udziału w Programie - podstawą prawną
przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym
interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z udziałem w
Programie.

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby realizacji Programu zostało
powierzone podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem przy realizacji
Programu, w tym Koordynatorowi, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora oraz osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom
jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Organizator będzie korzystał z danych osobowych Uczestników przez okres trwania umowy
z SDA w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji
Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w nim, w
tym odpowiedzi na reklamacje oraz przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w
sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego
prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.



8. Organizator jest uprawniony do wysyłania Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, informacji dotyczących uczestnictwa w Programie, które nie stanowią
informacji handlowych.

9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia
tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych w formularzu
aplikacyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z ust. 7
powyżej Uczestnik niezależnie od praw wskazanych w ust. 9 powyżej ma prawo do
przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez przesłanie
wiadomości e-mail na adres wskazany w ust. 3 powyżej bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora wymagane
przez Rozporządzenie 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), zostały udostępnione na Platformie i stronie
www.sdacademy.pl.

12. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest niezbędne w
celu uczestnictwa w Programie.

13. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Programie.

§ 5. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Programu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

„Program antyinflacyjny SDA”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie Organizatora: www.sdacademy.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2022 r. i obowiązuje do dnia 31.05.2023 r.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z realizacji Programu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. W trakcie trwania Programu Organizator może dokonać zmiany w Regulaminie. Informacje

o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www.sdacademy.pl.


