FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOŁA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2021/2022
1. Imię i nazwisko:
2. Adres e-mail:
3. Telefon kontaktowy:
4. Adres do korespondencji:
Miejscowość: _______________________Ul.______________ Kod pocztowy____________________
5. Dane nabywcy potrzebne do wystawienia dokumentu księgowego:
Pełna nazwa firmy:__________________ z siedzibą w _________________ przy ulicy_____________
kod pocztowy___________________ NIP_____________________

Oświadczam, iż chcę wziąć udział jako słuchacz w ramach Szkoły Praw Własności Intelektualnej w
dniach 1.10.2021-30.06.2022 r. i akceptuję warunki uczestnictwa stanowiące załącznik numer 1 do
niniejszego formularza zgłoszeniowego oraz zapoznałem się informacją dotycząca przetwarzania
danych osobowych osób aplikujących do IP Centrum oraz Słuchaczy IP Centrum umieszczoną w
załączniku nr. 2 do niniejszego formularza.

______________________________
Data i czytelny podpis
Załącznik numer 1
Warunki uczestnictwa (OWU)
Szkoła Praw Własności Intelektualnej 2021/2022
1.

Centrum zobowiązuje się świadczyć na rzecz Słuchacza usługi szkoleniowe z zachowaniem
należytej staranności, zaś Słuchacz zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz
do terminowego uiszczania opłat na rzecz IP Centrum. Słuchacz może uczestniczyć w innych
fakultatywnych aktywnościach Szkoły IP, w szczególności „Złotej Lidze”, „IP Centrum Litigation
Games” lub konferencjach organizowanych przez IP Centrum zgodnie z warunkami uczestnictwa
w konferencji.

2.

Opłatę za uczestnictwo w szkole należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania maila
potwierdzającego przyjęcie do szkoły, chyba, że inny termin płatności wynika z uzgodnień
dokonanych drogą elektroniczną.

3.

Wszelkich płatności należy dokonywać na konto wskazane przez Centrum.

4.

Niedokonanie wpłat w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej (brak płatności pierwszej raty) jest
równoznaczne z wycofaniem udziału w Szkole Praw Własności Intelektualnej.

5.

Nie przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Praw Własności Intelektualnej nie uprawnia
do zwrotu dokonanych wpłat ani nie zwalnia Słuchacza z obowiązku dokonywania kolejnych
płatności.

6.

W przypadku opóźnienia z płatnością wymagalnej raty Centrum zastrzega sobie prawo do
naliczania odsetek ustawowych oraz do zawieszenia Słuchacza w jego prawach albo
wypowiedzenia umowy zawartej na podstawie niniejszych OWU. Zawieszenie w prawach
członka oznacza ograniczenie dostępności do wybranych usług np. dostępu do materiałów czy
uczestnictwa w zajęciach do momentu uregulowania płatności, po uprzednim uprzedzeniu
Słuchacza o zamiarze ograniczenia jego praw. Po uregulowaniu płatności Słuchacz zostaje
przywrócony w prawach Słuchacza. Uprawnienie powyższe pozostają bez uszczerbku dla innych
praw Centrum związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych.

7.

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Praw Własności Intelektualnej jest obowiązkowe. Dopuszczalne
są trzy nieobecności.

8.

Słuchacz zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i angażowania się w
zagadnienia i problematykę, w tym rozwiązywanie kazusów poruszanych na zajęciach oraz do
samodzielnego zgłębiania wiedzy z wybranych zagadnień własności intelektualnej.

9.

Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub/i wykładowców Szkoły Praw Własności
Intelektualnej z przyczyn merytorycznych lub z powodu okoliczności, które uniemożliwiają
prowadzenie zajęć przez danego wykładowcę w danym dniu, w szczególności z powodu choroby
lub zdarzeń losowych. W takim przypadku pominięty wykład odbędzie się w innym terminie lub
zostanie poprowadzony przez wykładowcę o porównywalnych kwalifikacjach merytorycznych.

10. Centrum zastrzega sobie prawo anulowania decyzji o przyjęciu do Szkoły (odstąpienie od umowy)
za zwrotem proporcjonalnej części uiszczonej opłaty w przypadku, gdy zachowanie Słuchacza na
zajęciach jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
11. Ukończenie szkolenia potwierdza dyplom Szkoły IP. Warunkiem ukończenia Szkoły IP jest oprócz
uczestnictwa na zajęciach, przystąpienie do testu końcowego oraz napisanie pracy zaliczeniowej
na 10 stron na zadany temat. Dostępne są dwa terminy testu: główny i poprawkowy. W przypadku
niezaliczenia testu w żadnym z terminów lub/i nie przedłożenia pracy do końca roku
kalendarzowego w którym zakończono Szkołę IP, Słuchacz nie otrzymuje dyplomu ukończenia
Szkoły IP.
12. Centrum wystawia dokumenty księgowe wyłącznie na podmioty dokonujące wpłat o ile wszystkie
niezbędne do wystawienia takiego dokumentu dane tych podmiotów zostały wskazane w
formularzu zgłoszeniowym. Późniejsze wystawienie rachunku jest możliwe po poinformowaniu
Centrum o danych do rachunku przed zamknięciem danego miesiąca rozliczeniowego.
13. Materiały udostępniane uczestnikom Szkoły IP są chronione prawami autorskimi. Słuchacze
Szkoły mogą z nich korzystać wyłącznie w celu przygotowywanie się do zajęć i w zakresie
związanym z uczestnictwem w Szkole IP. Dalsze wykorzystanie lub rozpowszechnianie bądź
udostępnianie osobom trzecim nie będącymi słuchaczami szkoły IP wymaga oddzielnej licencji.
14. Centrum przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
podmioty trzecie.
15. Podczas zajęć lub aktywności Szkoły IP mogą być wykonywane zdjęcia słuchaczy. W związku z
tym, Słuchacz wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na stronie internetowej

www.ipcentrum.pl oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez IP Centrum wyłącznie
w celu informowania o działalności Szkoły IP i IP Centrum.
16. IP Centrum nie jest podatnikiem VAT. Dokumentem księgowym potwierdzającym dokonaną
wpłatę jest rachunek.
17. Ze względu na regulacje dot. COVID-19 lub zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy zajęcia
mogą być prowadzone w formie on-line, o czym słuchacze zostaną powiadomieni z
wyprzedzeniem. Do uczestnictwa w zajęciach on-line niezbędny jest komputer z dostępem do
internetu oraz program do spotkań on-line udostępniony/wskazany przez IP Centrum.
Zał. nr. 2
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób aplikujących do IP Centrum oraz
Słuchaczy IP Centrum
1) Administratorem danych osobowych Słuchacza jest IP Centrum Michalak sp.k. z siedzibą ul.
Masarska 9/6 Kraków 31-534, adres e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP Centrum”)
2) Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane w celu:
a. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a w razie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, również w celu
wykonania umowy szkoleniowej zawartej w oparciu o OWU (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej: „RODO”);
b. marketingu towarów lub usług własnych IP Centrum lub podmiotów współpracujących na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu IP Centrum lub podmiotów współpracujących z IP
Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes w tym wypadku stanowi
konieczność dotarcia z dopasowanym komunikatem marketingowym do Słuchaczy IP Centrum;
c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IP Centrum na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu prawa podatkowego oraz
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d. ustalenia lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu IP Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia formularza
zgłoszeniowego, a w przypadku Słuchaczy, których zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie,
również przez okres wykonania umowy szkoleniowej. Po tym okresie, dane mogą być
przechowywane w zakresie i przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez IP Centrum. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez
czas wymagany przepisami prawa.
4) Dane osobowe Słuchaczy mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz IP Centrum
usługi niezbędne do wykonania umowy pomiędzy IP Centrum a Słuchaczem, np. biurom
rachunkowym lub dostawcom systemów informatycznych.
5) Słuchaczowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, a także
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych, Słuchaczowi przysługuje prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania.
6) Ponadto, w razie u razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez IP Centrum
narusza przepisy RODO, Słuchaczowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a także
wykonania umowy szkoleniowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia oraz wykonania umowy szkoleniowej.

