
Regulamin uczestnictwa w Akademii Merchandisera 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizacją szkoleń w ramach Akademii Merchandisera zajmuje się Firma 

MerService Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 

NIP 951-22-84-442, zwana dalej Organizatorem. 

2. Szkolenie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji jest poświęcone 

tematyce merchandisingu i realizowane jest w formie pojedynczego spotkania 

online oraz jednodniowego szkolenia w terenie (w jednym ze sklepów wskazanych 

przez Organizatora). 

3. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik, zostanie dopuszczony do testu z wiedzy o 

merchandisingu, przekazanej podczas szkolenia.  

4. Spotkania odbywają się w formie online na platformie Microsoft Teams. 

5. Uczestnikiem Akademii Merchandisera zorganizowanego przez Organizatora, jest 

każda osoba, która wypełni formularz rejestracyjny. 

6. Zgłoszenie do Akademii jest możliwe od 23.09.2022 – 31.12.2022. 

7. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. 

8. Niezależnie od zgłoszenia udziału w Akademii Merchandisera, Uczestnik może 

przekazać w formularzu rejestracyjnym swoje CV lub opisowe informacje o 

dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i wziąć udział w bieżącej rekrutacji 

prowadzonej przez Organizatora na stanowisko merchandisera lub rekrutacjach 

przyszłych. MerService może zaproponować pracę Uczestnikom, którzy osiągną 

najlepsze wyniki testu. 

 

2. Prawa i obowiązki Uczestnika Akademii. 

1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej 

https://merservice.pl/akademia_merchandisera/. 

2. Uczestnik rejestrując się na wydarzenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz na otrzymywanie na swój 

adres e-mail wiadomości z informacjami o Akademii Merchandisera. 

3. Maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia to 50 osób.  



4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu w każdej chwili. 

  

3. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Szkolenie będzie przeprowadzone jeśli minimalna liczba uczestników wyniesie 15 

osób. O dacie szkolenia Organizator będzie każdorazowo informował uczestników. 

2. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dane szkolenie nie mogło się odbyć w 

ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia 

lub zaproponowania innego terminu. 

3. Przebieg szkolenia on-line będzie rejestrowany i może zostać udostępniony m.in. na 

stronie internetowej https://merservice.pl/ nieograniczonemu kręgowi odbiorców 

w celach popularyzowania wiedzy. Pytania zadane przez Uczestników mogą zostać 

udostępnione, jednak dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. 

 

4. Zaświadczenia o udziale w szkoleniu 

1. Organizator wystawi zaświadczenie w formie certyfikatu każdemu uczestnikowi 

Akademii Merchandisera, który zaliczy test z wiedzy o merchandisingu, do którego 

zostanie dopuszczony po szkoleniu, przynajmniej w 70%. 

  

5. Prawa autorskie 

1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez pracowników firmy MerService i 

MerService przysługują wszelkie prawa autorskie majątkowe do tych materiałów 

szkoleniowych. 

2. Wszelkie prawa do nagrań udostępnianych zarejestrowanym osobom należą do 

Organizatora, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej 

oraz prawa do ich nazwy. 

3. Uczestnik szkolenia nie jest uprawniony wyłącznie do osobistego użytku. Uczestnik 

szkolenia nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania 

w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób nagrania ze szkolenia ani do 

zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na jego publiczne 
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udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez 

publiczne udostępnianie (na platformach social media) w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno 

odpłatnie, jak i nieodpłatnie. 

 

6. Dane osobowe 

1. Zgłoszenie do udziału w Akademii Merchandisera wiąże się z koniecznością podania 

w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Uczestnika (identyfikacyjnych: 

imię, nazwisko, kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu oraz dotyczących 

regionu, miasta, w którym Uczestnik będzie mógł wziąć udział w drugim etapie 

szkolenia, organizowanym w terenie). Podanie w/w danych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniach w ramach Akademii 

Merchandisera. Ponadto, jeśli Uczestnik chce wziąć udział w procesie 

rekrutacyjnym prowadzonym przez Organizatora, może za pośrednictwem 

formularza rejestracyjnego wysłać swoje CV lub opisać swoje dotychczasowe 

doświadczenia zawodowe. Przekazanie CV lub informacji o Uczestniku w formie 

opisowej jest fakultatywne, tj. nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w 

Akademii Merchandisera.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu 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  („RODO”), jest Organizator – MerService Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000329713, NIP 951-22-84-

442, adres biura i korespondencyjny: ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa (dalej 

również „Administrator”). 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może się 

kontaktować z powołanym przez Organizatora Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych: za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: iodo@merservice.pl 

lub tradycyjnej: Inspektor Ochrony Danych Osobowych MerService Sp. z o.o. ul. 

Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. 
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4. Dane osobowe Uczestników zbierane są za pomocą formularza rejestracyjnego. 

Dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i 

przeprowadzenia szkolenia, w tym dokonania rejestracji Uczestnika, na podstawie 

jego zgłoszenia, skontaktowania się z Uczestnikiem i potwierdzenia uczestnictwa w 

Akademii Merchandisera. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 

ust. 1 lit. b RODO. W przypadku przesłania CV lub opisowych informacji o 

dotychczasowym doświadczeniu zawodowym Uczestnika lub zaznaczeniu zgody na 

udział w późniejszych rekrutacjach przeprowadzanych przez Organizatora – dane 

będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych na bieżącą lub 

przyszłe rekrutacje. Podstawą prawną w przypadku w/w danych jest zgoda 

Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na wzięcie udziału w bieżącej rekrutacji - 

wyrażona przez wysłanie CV albo opisowych informacji lub na wzięcie udziału 

również w przyszłych rekrutacjach - wyrażona poprzez zaznaczenie check boxa z 

klauzulą zgody w tym zakresie. Dane Uczestnika mogą być także przetwarzane na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

– tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

5. Dane osobowe Uczestnika podane w celu wzięcia udziału w Akademii 

Merchandisera będą przetwarzane przez Administratora maksymalnie przez okres 

6 miesięcy liczony od dnia zakończenia Akademii Merchandisera. Dane osobowe 

przekazane w celach wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji, będą przetwarzane przez 

okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, natomiast w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od 

dnia ich otrzymania. Jeżeli Uczestnik cofnie zgodę przed upływem w/w okresów, 

jego dane zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia w tym 

zakresie. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu, 

a w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń - będą przetwarzane do upływu terminu ich przedawnienia. 

6. Uczestnik może w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody 

pozostanie bez wpływu na przetwarzanie danych, dokonane przed cofnięciem 

zgody. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na jeden z 

adresów (e-mail lub pocztowy), wskazanych w pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu, z 

dopiskiem: „RODO – cofnięcie zgody”.  



7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma ponadto prawo 

żądać:  

1) uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych, 

2) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

3) sprostowania danych – w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, 

4) zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na skutek złożonego sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, 

5) ograniczenia przetwarzania danych: 

a) w czasie weryfikacji przez Administratora prawidłowości danych Uczestnika, 

b) do czasu rozpatrzenia sprzeciwu Uczestnika, 

c) gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i 

skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia 

danych osobowych,  

d) gdy dalsze przetwarzanie danych przez Administratora w ograniczonym 

zakresie będzie dla Uczestnika potrzebne do ustalenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń, 

e) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). 

8. W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych lub 

chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik może się kontaktować z 

Inspektorami Ochrony Danych Osobowych, wskazanymi w pkt 3 niniejszego 

paragrafu. W przypadku wyczerpania praw przysługujących Uczestnikowi 

względem Administratora i uznania, że przetwarzanie przez niego danych 

osobowych Uczestnika narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl. 

9. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały 

profilowaniu. 

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych Uczestnika do kraju spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych. 
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7. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-

mail: magdalena.wierzbicka@merservice.pl 

2.  Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed 

przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. 

3. Wzięcie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia 

regulaminu. 
 


