
Regulamin kursów i szkoleń  Zdrowe Stopy Garbowska

§1

Organizatorem kursów jest firma Zdrowe Stopy Garbowska Katarzyna 
Adamiec z siedzibą przy ul. Wrocławskiej  77, 46-081 Dobrzeń Wielki  
nr NIP 751-148-52-78, zwanym dalej Zdrowe Stopy Garbowska

§2

Kursy i szkolenia przeznaczone są dla wszystkich osób 
zainteresowanych pielęgnacją stóp. Szczególnie osób pracujących w 
zawodzie kosmetyczka, kosmetolog, pedicurzystka, pielęgniarka, 
fizjoteraputa i pokrewnych.

§3

Zajęcia odbywają się w formie spotkań: 1, 2 i 3-dniowych, 
zawierających w swoim programie część teoretyczną i praktyczną. 
Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych jest 
obowiązkowe dla uczestników kursów i szkoleń. Po zakończeniu 
szkolenia lub kursu uczestnik otrzymuje Cetryfikat potwierdzający 
uczestwnictwo.

§4

Wykładowcami i instruktorami kursów są specjaliści ds. podologii i/lub 
osoby mające wiedzę i umiejętności przydatne w praktyce 
podologicznej.

§5



Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest:

1. Przesłanie wypełnionego formularza, znajdującego się na stronie 
www.zdro  we-stopy.com  . Formularz jest dostępny pobrania w zakładce 
'Szkolenia' oraz przesłanie go pod adres:

 Zdrowe Stopy Garbowska,

 Katarzyna Adamiec

 ul. K. Wielkiego 77, 

50-077 Wrocław 

lub na adres e-mail: postmaster@zdrowe-stopy.com .

2. Dokonanie wpłaty 50% wartości kursu w przeciągu tygodnia od 
dnia zgłoszenia na kurs na konto:

Multibank 02-1140-2017-0000-4802-1300-2782 

 z dopiskiem nazwy i terminu kursu.

3. Dokonanie całkowitej wpłaty w nieprzekraczalnym terminie 1 
dnia przed rozpoczęciem kursu na konto:

Multibank 02-1140-2017-0000-4802-1300-2782

 z dopiskiem nazwy i terminu kursu.

§6

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata 50% wartości kursu 
zgodnie z § 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z 
deklaracją uczestnictwa i rezerwacją miejsca na kursie.

Uczestnik po wysłaniu formularza i wpłaty 50% wartości kursu w 
przypadku zrezygnowania z uczestnictwa w kursie ponosi koszty opłat 
manipulacyjnych związanych z rezerwacją miejsca w wysokości 50% 
ceny kursu.

W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w dniu rozpoczęcia kursu 
lub w czasie jego trwania zwrot pieniędzy nie przysługuje.

http://www.zdrowe-stopy.com/


§7

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpływu formularza 
zgłoszeniowego i wpłaty 50% wartości kursu na konto.

Ponieważ liczba osób na kursach organizowanych przez Zdrowe Stopy 
Garbowska jest ograniczona, zgłoszenia ponad planowaną liczbę osób 
na kursie będą – po uzgodnieniu ze zgłaszającym – przekładane na 
następne dostępne terminy, lub nastąpi rezygnacja z kursu.

W przypadku określonym w tym paragrafie po rezygnacji z kursu 
nastąpi zwrot zaliczki z Zdrowe Stopy Garbowska na wskazane przez 
zgłaszającego konto.

§8

Zdrowe Stopy Garbowska zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. 
W takiej sytuacji Zdrowe Stopy Garbowska gwarantuje zwrot uiszczonej 
wpłaty na wskazany numer konta bankowego uczestnika lub za zgodą 
uczestnika wpłata zostanie potraktowana jako opłata za taki sam kurs 
odbyty w innym terminie.

§9

Zdrowe Stopy Garbowska zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian 
w Regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie 
internetowej www.zdrowe-stopy.com. Zdrowe Stopy Garbowska nie 
ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników 
kursu z ich winy. Uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania 
regulaminu kursu.

Ochrona prywatności użytkowników serwisu Zdrowe Stopy Garbowska.

http://www.zdrowe-stopy.com/


§10

W celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs lub szkolenie prowadzone 
przez Zdrowe Stopy Garbowska, konieczne jest dokonanie przez 
użytkownika rejestracji  poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zdrowe-stopy.com w 
zakładce 'Szkolenia'. Formularz zawiera odpowiednie kategorie w 
zależności od celów rejestracji. Formularz obejmuje między innymi 
dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane 
osobowe).

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne 
zebrane przez Zdrowe Stopy Garbowska dane osobowe użytkowników 
przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez 
użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w 
szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych 
użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, 
przechowywana na serwerze serwisu Satin.pl w specjalnej strefie 
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do 
bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych 
pracowników Satin SGK zajmująca się administracją bazy.

§11

Zdrowe Stopy Garbowska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub 
instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie 
użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa 
organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§12

Podobnie jak większość wydawców internetowych, Zdrowe Stopy 
Garbowska zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez 
użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów 
dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, 

http://www.zdrowe-stopy.com/


związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach 
statystycznych. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204), Zdrowe Stopy Garbowska może zostać zobowiązany do wydania 
informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w 
logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa 
organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§13

Realizując podstawową ideę Internetu Zdrowe Stopy Garbowska 
umieszcza na stronach serwisu zdrowe-stopy.com linki umożliwiające 
użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. 
Zdrowe Stopy Garbowska nie bierze odpowiedzialności za politykę 
ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. 
Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o 
ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane 
osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych 
gromadzonych przez Zdrowe Stopy Garbowskaw ramach serwisu 
zdrowe-stopy.com

§15

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji 
ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu zdrowe-
stopy.com wysyłanie uwag możliwe jest na adres: postmaster@zdrowe-
stopy.com.


