
REGULAMIN PROGRAMU PFIG x SDA POD NAZWĄ „STYPENDIA IT 2.0”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki realizacji przez Pomorską
Fundacją Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Gdyni (81-350) przy ul. Plac
Kaszubski 8/205, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000498762, której akta rejestrowe znajdują się w
Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Sądu Rejestrowego, posiadającą REGON: 222045640, NIP: 5862289739 [dalej: PFIG]
oraz SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy al.
Zwycięstwa 96/98, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w
Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Sądu Rejestrowego, NIP 5842741225, Regon 361328749 [dalej: SDA] kolejnego
wspólnego projektu z serii „Stypendia IT” pod nazwą „Stypendia IT 2.0” dla nowych
klientów.

2. Mając na uwadze statutowe cele działania PFIG oraz doświadczenie SDA w realizacji
szkoleń z branży IT, PFIG i SDA stworzyło projekt realizowany jest pod nazwą
„Stypendia IT”. Z uwagi na zakończenie edycji pierwszego projektu w ramach tego
programu, organizatorzy uruchamiają nową edycję tego projektu pod nazwą „Stypendia
IT 2.0” [dalej: Program], którego celem jest dalsze zwiększenia dostępu do
możliwości nabywania kompetencji cyfrowych dla osób posiadających odpowiednią
motywację do pracy w branży IT.

II. TERMIN OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

1. Program obowiązuje w terminie od 8.03.2023 r. do 31.03.2023 r. do godz.: 23:59. O
wzięciu udziału w Programie decyduje data zgłoszenia.

2. Z udziału w Programie skorzystać może nie więcej niż 200 osób. Liczy się kolejność
zgłoszeń.

III. UCZESTNICY PROGRAMU

1. Adresatem niniejszego Programu są osoby, które posiadając silną motywację do
pracy w branży IT chcą wziąć udział w szkoleniu realizowanym przez SDA [dalej:
Uczestnik Programu], pozwalającym na wejście do branży IT.

2. Z uwagi na cel Projektu oraz jego założenia, Program umożliwia osobom
wyrażającym szczególną motywację do pracy w branży IT, które spełnią wszystkie
warunki określone w niniejszym Regulaminie, udział w szkoleniu realizowanym przez
SDA na dogodnych warunkach cenowych, niższych o 50% niż standardowe ceny
ofertowe za te usługi przez SDA.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. W celu udziału w Programie niezbędne jest łączne spełnienie poniższych warunków:
1.1. wypełnienie wniosku o udział w Programie opublikowanego na stronie internetowej

PFIG www.stypendia.it [dalej: Formularz Stypendialny] oraz udzielenie
odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Formularzu Stypendialnym;

1.2. odbycie rozmowy rekrutacyjnej z doradcą kariery PFIG;
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1.3. zawarcie w okresie trwania Programu umowy o świadczenie usług szkoleniowych z
SDA na wybraną technologię objętą niniejszym Programem,

1.4. uregulowanie ceny za szkolenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.
2. Uczestnik Programu, przystępując do Programu  oświadcza, że:

2.1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
2.2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje jego

warunki;
2.3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
2.4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z

uczestnictwem w Programie na zasadach określonych w Regulaminie,
2.5. ma świadomość, iż udział w Programie jest odpłatny.

3. Programem objęte zostanie 200 osób, które jako pierwsze spełnią wszystkie warunki
określone w ust. 1 i 2  powyżej.

4. PFIG uprawniony jest do weryfikacji udzielonych przez Uczestnika Projektu odpowiedzi
na pytania wskazane w Formularzu Stypendialnym. Uczestnik Projektu oświadcza, iż ma
świadomość, że w celu weryfikacji przesłanek do udziału w niniejszym Programie PFIF w
trakcie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej zbada motywację Uczestnika Projektu
do pracy w branży IT. Ocena spełnienia przez Uczestnika Projektu przedmiotowego
warunku należy do wyłącznej decyzji PFIG i jest zależna w szczególności od
przedstawionej przez Uczestnika Projektu argumentacji oraz jego zaangażowania.

5. Cenę dostępnej w ramach Projektu usługi szkoleniowej, w zależności od pakietów i
wybranych technologii prezentują poniższe tabele:

TECHNOLOGIA PAKIET
KARIERA W IT

PAKIET
KARIERA W
IT PRO

PAKIET
GWARANCJA
PRACY

JAVA OD PODSTAW
CENA STANDARDOWA 15 990 zł 18 990 zł 20 990 zł
CENA Z PROGRAMEM
„STYPENDIUM IT” 7 995 zł 9 495 zł 10 495 zł

PYTHON OD PODSTAW
CENA STANDARDOWA 12 990 zł 15 990 zł 17 990 zł
CENA Z PROGRAMEM
„STYPENDIUM IT” 6 495  zł 7 995 zł 8 995 zł

TESTER
OPROGRAMOWANIA

CENA STANDARDOWA 8 490 zł 9 990 zł 12 990 zł
CENA Z PROGRAMEM
„STYPENDIUM IT” 4 245 zł 4 995 zł 6 495 zł

DATA SCIENCE
CENA STANDARDOWA 13 990 zł 15 990 zł 17 990 zł
CENA Z PROGRAMEM
„STYPENDIUM IT” 6 995 zł 7 995 zł 8 995 zł

UX
CENA STANDARDOWA 12 990 zł 14 990 zł 16 990 zł
CENA Z PROGRAMEM
„STYPENDIUM IT” 6 495 zł 7 495 zł 8 495 zł

FRONTEND
CENA STANDARDOWA 12 990 zł 14 990 zł
CENA Z PROGRAMEM
„STYPENDIUM IT” 6 495 zł 7 495 zł

TECHNOLOGIA PAKIET KARIERA W IT

CYBER SECURITY
CENA STANDARDOWA 16 990 zł
CENA Z PROGRAMEM
„STYPENDIUM IT” 11 899 zł
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6. Wykaz szkoleń, które objęte są Programem przedstawia poniższa tabela.

TECHNOLOGIA
JAVA OD PODSTAW

PYTHON OD PODSTAW

TESTER OPROGRAMOWANIA

DATA SCIENCE

UX

FRONTEND

CYBER SECURITY

7. Szczegółowe zasady realizacji przez SDA usługi szkoleniowej określa umowa o
świadczenie usług szkoleniowych. Organizatorzy udostępnią treść przedmiotowej
umowy na każde żądanie Uczestnika Programu.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorom reklamacji związanej z przebiegiem
niniejszego Programu

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty dokonania przez Uczestnika
Programu zgłoszenia, w następujący sposób:

a. pisemnie na adres siedziby PFIG lub siedziby SDA albo
b. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pfig.org.pl lub info@sdacademy.pl

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez PFIG i SDA wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu oraz do zawarcia z
Uczestnikiem Programu umów o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Programu [dalej:
Współadministratorzy] są:
1) Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski nr 8,

lok. 205, kod 81-350, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń,
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498762, o numerze
REGON: 222045640, NIP: 5862289739;

2) SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei
Zwycięstwa 96/98, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w
Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5842741225, REGON  361328749.

3. Dane osobowe Uczestnika Programu wyrażone w Formularzu Stypendialnym będą
przetwarzane w celu wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, w szczególności przyjęciu
zgłoszeń do Programu, weryfikacji spełnienia warunków udziału w Programie, ustaleniu osób
zakwalifikowanych do Programu, rozpatrzeniu ewentualnych uwag co do przeprowadzenia
rekrutacji, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne
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Współadministratorów, dopasowanie usług Współadministratorów, zapewnienie
bezpieczeństwa tych usług.

4. Udział w Programie wiąże się z podaniem przez Uczestnika Programu danych osobowych
niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu zgodnie z Regulaminem.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu w celu rekrutacji
do Programu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a). Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami jest uzasadniony interes
Współadministratorów, polegający na możliwości ochrony interesów w postępowaniu
sądowym lub innym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Aby zapewnić Uczestnikowi Programu najwyższy standard obsługi, dane osobowe mogą
zostać powierzone lub udostępnione podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w
szczególności:

a) dostawcom usług księgowych,
b) dostawcom usług prawnych,
c) dostawcom narzędzi i usług marketingowych
d) dostawcom usług informatycznych (dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług i

narzędzi z których korzystamy w tym w zakresie komunikacji czy obsługi dokumentów
elektronicznych)

e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
f) innym spółkom z grupy SDA oraz z grupy Codecool

1. W związku z realizacją Programu, dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, trenerom,
współorganizatorom czy innym podmiotom zaangażowanym w organizację Programu.

2. Dane także mogą być udostępnione wszelkim organom państwowym, urzędom, instytucjom,
organom egzekucyjnym, sądom lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub służącym do ochrony praw
Administratora lub osób trzecich. Żadne dane nie są udostępniane w celach komercyjnych ani
sprzedawane.

3. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnik Programu ma prawo:
a) dostępu do treści Twoich danych,
b) do sprostowania Twoich danych,
c) do usunięcia Twoich danych,
d) do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jednocześnie Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, co skutkuje brakiem możliwości udziału w Programie. Zgodę
można odwołać wysyłając żądanie na adres email lub pisemnie na adres siedziby Administratora 1
lub Administratora 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnikowi
Programu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania

swoich danych należy wysłać e-mail na adres: iod@sdacademy.pl lub kontakt@pfig.org.pl
8. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez

okres niezbędny do doprowadzenia do zawarcia z Uczestnikiem umowy o świadczenie usług
szkoleniowych objętej Programem.

9. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest niezbędne w celu
objęcia Uczestnika Programem.

10. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość objęcia go Programem.
11. Podane przez Uczestników dane osobowe nie są profilowane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Programu dostępny będzie do wglądu na stronie
www.stypendia.it .

2. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację usługi szkoleniowej na rzecz
Uczestnika Programu jest SDA.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2023 r. i obowiązuje do czasu zakończenia
realizacji Programu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

5. Spory odnoszące się i wynikające z Programu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie
stanowią inaczej.

6. Organizatorzy nie stosują alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile
nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie jest zobowiązany
do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów z
konsumentami. Organizatorzy jednocześnie informuje, że Komisja Europejska prowadzi
platformę przeznaczoną do pozasądowego wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń.
Platforma jest dostępna pod następującym linkiem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

7. W trakcie trwania Programu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany
Regulaminu obejmującego zwiększenie ilość osób objętych niniejszym Programem lub
zakresu technologii objętych Programem lub terminu rozpoczęcia danego kursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie również możliwość wydłużenia okresu trwania Programu.
Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane przez Organizatorów
na stronie www.stypendia.it .
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