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Regulamin konsultacji indywidualnych w obszarze HR 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady zapisu i uczestnictwa w Konsultacjach indywidualnych w obszarze HR 
dalej zwanych „usługą”, realizowaną przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o.,                
z siedzibą pod adresem ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków, NIP 6762450302, REGON 122433351, 
e-mail: biuro@wszechnica.uj.pl, tel.12 424 08 50, zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Zamawiającym usługę jest osoba, która zawiera umowę z Organizatorem wypełniając formularz 
zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej Organizatora. 

3. Osoba dokonująca zapisu na usługę oświadcza, że jest upoważniona do składania oświadczeń woli 
w zakresie niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy. 

4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w usłudze. Jeżeli Zamawiający 
zgłosi siebie, stosuje się do niego również regulacje dotyczące Uczestnika. 

5. Usługa jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Organizatora widocznej pod adresem: 
https://wszechnica.uj.pl/doradztwo/indywidualne-konsultacje-hr/ 

6. Czas trwania usługi (pojedyncza konsultacja) to 60 minut. 

7. Usługa realizowana jest online, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Link do spotkania 
generowany jest i wysyłany automatycznie w momencie zapisu na usługę poprzez wybranie 
odpowiedniego terminu przez Zamawiającego zawartego w kalendarzu na stronie internetowej 
usługi. 

8. Organizator zobowiązuje się zorganizować usługę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie 
internetowej  i zapewnić Uczestnikom: 

a) realizację konsultacji w wyznaczonym terminie zarezerwowanym za pośrednictwem 
kalendarza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora; 

b) realizacji konsultacji przez wskazanego na stronie internetowej prowadzącego. 

9. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany sposobu organizacji usługi, o czym bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

 

§ 2 

Zgłoszenie udziału w konsultacjach 

1. Warunkiem realizacji usługi jest złożenie formularza zgłoszeniowego, w którym Zamawiający 
określa datę i godzinę konsultacji, prowadzącego usługę oraz zobowiązuje się wraz ze złożonym 
formularzem dokonać wpłaty za wybraną usługę. 

2. Warunkiem zawarcia Umowy jest przesłanie przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego oraz 
uiszczenie pełnej wpłaty za usługę, przy czym wpłata powinna nastąpić nie później niż do dwóch 
dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem realizacji usługi. 

3. Opłata za usługę powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
Organizatora, o którym mowa w par. 4 ust. 1., na podstawie faktury proforma wystawionej przez 
Organizatora podczas składania formularza zgłoszeniowego.  
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4. Zgłoszenie na usługę następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, 
dostępnego na stronie internetowej Organizatora. 

5. W formularzu Zamawiający podaje dane identyfikacyjne i adresowe Zamawiającego oraz zakres 
tematyczny zamawianej usługi.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania oświadczenia uczestnika dot. przetwarzania danych 
osobowych. Oświadczenie to zawarte jest w formularzu zgłoszeniowym na usługę. 

 

§ 3 

Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia 

1. Usługa może zostać odwołana przez Zamawiającego na 24h przed terminem realizacji. Odwołana 
sesja zostanie zrealizowana w nowym terminie. 

2. Usługa odwołana przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 24h jest traktowana jako 
zrealizowana i jest w pełni płatna. 

 3. Odwołanie lub rezygnacja z usługi powinna zostać zgłoszona przez Zamawiającego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.kleczek@wszechnica.uj.pl lub 
biuro@wszechnica.uj.pl. 

4. W szczególnych przypadkach (niezależnych od niego, siła wyższa), Organizator ma prawo do zmiany 
terminów (dnia, godziny) realizacji usługi, jej odwołania lub zmiany konsultanta wykonującego 
usługę. W takim wypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zmianie drogą 
telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 4 

Płatność za konsultacje 

1. Opłata za usługę jest wnoszona na konto Organizatora:  

Wszechnica UJ Sp. z o.o., 69 2490 0005 0000 4530 2252 9321 

a) Do ceny netto usługi należy doliczyć 23% podatku VAT. 

2. Płatności należy dokonać jednorazowo, przelewem bankowym. 

3. Jednorazowa opłata za usługę powinna zostać wniesiona nie później niż do dwóch dni 
kalendarzowych przed wyznaczonym terminem realizacji usługi. 

§ 5 

Reklamacje 

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących realizacji usługi w terminie 14 dni od 
daty zakończenia usługi. 

2. Reklamacji może podlegać niespełnienie przez Organizatora zobowiązań opisanych w par. 1. 

3. Reklamacja powinna zostać wniesiona w formie pisemnej na adres: Wszechnica Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Sp. z o.o., ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków lub w formie elektronicznej na adres: 
biuro@wszechnica.uj.pl. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 
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a) nazwę usługi; 

b) imię i nazwisko Reklamującego; 

c) adres Reklamującego; 

d) dane kontaktowe Reklamującego; 

e) przedmiot reklamacji; 

f) uzasadnienie reklamacji; 

g) oczekiwania wobec Wszechnicy UJ. 

5. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Wszechnicę UJ. Czas rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony ze względu 
na konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. W przypadku wydłużenia czasu 
rozpatrywania reklamacji Organizator powiadomi Reklamującego o planowanym terminie jej 
rozpatrzenia. 

6. Rozpatrzenie reklamacji obywa się poprzez: 

a)  rozmowę z Zamawiającym usługę w celu doprecyzowania zaistniałej sytuacji (w terminie do 2 
dni od daty zgłoszenia reklamacji) 

b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w procesie (prowadzący, konsultant, uczestnik 
usługi). 

c) ponowną rozmowę z Zamawiającym w celu uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia 
formy rekompensaty (w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji) 

7. W przypadku uznania zasadności reklamacji możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty: 

a) zwrot części poniesionych kosztów; 

b) powtórzenie usługi z innym konsultantem. 

8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Zamawiającemu niezwłocznie w formie 
pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres do kontaktu. 

9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Wszechnica UJ zobowiązuje się do 
wdrożenia ustalonej formy rekompensaty. 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika jest Organizator, tj. Wszechnica 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Sławkowska 10, 31-016 

Kraków, NIP 6762450302, REGON 122433351, e-mail: biuro@wszechnica.uj.pl, tel.12 424 08 50. 

2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu podjęcia czynności niezbędnych do 

zawarcia Umowy, zawarcia i wykonania Umowy, rozpatrzenia reklamacji, obsługi złożonego 

zapytania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, kontaktu telefonicznego                    

w celach udzielenia niezbędnych informacji w związku z zawarciem Umowy lub w związku                            

z udziałem w usłudze.  
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3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, służbowy tel. kontaktowy, wizerunek) 

Zamawiającego lub Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji konsultacji, rozpatrzenia 

reklamacji, obsługi złożonego zapytania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 

kontaktu telefonicznego w celach udzielenia niezbędnych informacji w związku z zawarciem 

Umowy lub w związku z udziałem w usłudze. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika jest konieczność 

zrealizowania czynności zmierzających do zawarcia umowy, wykonanie umowy oraz uzasadniony 

interes administratora. 

5. Podanie danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

zrealizowania usługi szkoleniowej. 

6. Administrator będzie przechowywał dane Zamawiającego i Uczestnika do czasu upływu okresu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w zakresie oraz  w sposób określony wiążącymi go 

regułami tj. Uchwała nr 1106/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016r. w 

sprawie przyjęcia w województwie małopolskim systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu 

o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) oraz Uchwała nr 1171/2017 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 

1106/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia w 

województwie małopolskim systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie 

Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), które nie stoją w przeciwieństwie do 

przepisów RODO. 

7. Zamawiający i Uczestnik mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, 

przenoszenia, złożenia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku 

przetwarzania na podstawie zgody, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, złożenia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

8. Odbiorcą danych mogą być trenerzy współpracujący, podwykonawcy odpowiedzialni za 

udostępnienie portali, na których realizowane jest usługa w formule online, podmioty świadczące 

usługi księgowe, informatyczne oraz hostingowe. Dane osobowe udostępnione zostaną na 

potrzeby audytu. Zebrane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

§ 7 

Informacja o odstąpieniu od Umowy oraz o pozasądowym sposobie rozstrzygania sporów 

1. Zamawiający będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, tj. osobą fizyczną 

zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 

wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności                         

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 

który zawarł umowę na odległość w rozumieniu przepisów ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta, której przedmiotem jest świadczenie usług, może od niej odstąpić bez 

podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza 

zgłoszeniowego na usługę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed 

jego upływem listem poleconym. Szczegółowa informacja o prawie odstąpienia od Umowy 

zawarta jest w Załączniku nr 1, a Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 
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2. Przesłanie przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego w okresie 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia świadczenia usługi równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykonanie usługi przed 

upływem terminu na odstąpienie. Powyższe skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy.   

3. Skuteczne odstąpienie od umowy  powoduje, że umowa jest traktowana jako niezawarta,                              

a Organizator, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwróci uiszczone na jego rzecz 

wynagrodzenie, o ile zostało ono już wpłacone. 

4. Spór zaistniały w związku z realizacją przez Organizatora na rzecz Uczestnika będącego 

konsumentem usług może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  

5. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania 

Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej 

przez Zamawiającego reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże 

Zamawiającemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia                       

z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału                 

w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli 

Organizator nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział                                           

w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

6. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod 

rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej 

może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.  

7. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane 

są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r.                    

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez 

podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności,                           

w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Zamawiający może również uzyskać 

informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz 

zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji 

Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona 

konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

8. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 

2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany 

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR                  

w sporach konsumenckich), Konsument ma prawo do wniesienia skargi za pośrednictwem 

platformy internetowej ODR. 

§ 8 

Postanowienie końcowe 

1. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z zapewnieniem Zamawiającemu lub Uczestnikowi 
odpowiedniej infrastruktury technicznej (np. komputer, miejsce z dostępem do Internetu) 
niezbędnej do wzięcia udziału w usłudze. 

https://www.google.com/url?q=https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgs5FrycAb_qU9oYMhj9oy3_llbg
https://www.google.com/url?q=https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgs5FrycAb_qU9oYMhj9oy3_llbg
http://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/consumers/odr/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyeoip9a5kiioSUQoC88BG1VC-kA
http://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/consumers/odr/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyeoip9a5kiioSUQoC88BG1VC-kA
http://www.google.com/url?q=http://ec.europa.eu/consumers/odr/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyeoip9a5kiioSUQoC88BG1VC-kA
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1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub   
nieprawidłowości wynikające z  sieci połączenia z internetem ani za jakiekolwiek szkody wynikłej w 
następstwie wykonanywanej usługi. 

2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności                        
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, jak również z przepisów prawa, 
jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za usługę, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność 
Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) błędne podanie przez Zamawiającego adresu e-mail, na który wysłane zostają dane, 

umożliwiające uczestnictwo w usłudze; 

b) wszelkie zakłócenia lub awarie sprzętu Zamawiającego i Uczestnika, które uniemożliwiają mu 

udział w usłudze; 

c) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. 

zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od Stron i niemożliwych do przewidzenia, takich jak awarie 

systemów informatycznych, brak energii elektrycznej, anomalie pogodowe i zdarzenia                                      

o znamionach katastrofy przyrodniczej (np. powódź, pożar), epidemie, a także w przypadku 

wystąpienia innych zdarzeń losowych, np. choroby uniemożliwiającej prowadzenie zajęć. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, takich jak:  zmiana 

zakresu świadczonych usług, zmiana sposobu, metody lub profilu działalności Usługodawcy, 

konieczności dostosowania Regulaminu do decyzji odpowiednich organów państwowych, zmian w 

przepisach powszechnie obowiązujących , konieczności dokonania poprawek oczywistych pomyłek 

lub błędów pisarskich lub innych ważnych przyczyn.  

5. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane 

przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów 

obowiązujących w dniu podpisania Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

7. W zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, sądem właściwym do 

rozpatrywania sporów sądowych jest sąd właściwy wedle siedziby Organizatora. 

9.     Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

10.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022r. 

 

Załącznik nr 1:  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, tj. osoba 

osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i gdy z treści 

umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności                   

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo odstąpić od 

Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
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Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą 

Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, udzieloną przed upływem 14 dniowego 

terminu. 

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze pisemnej na adres siedziby Wszechnicy UJ 

Sp. z o.o. lub na adres: biuro@wszechnica.uj.pl 

Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może 
skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację 
dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od 
umowy. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Organizator zwraca Zamawiającemu będącemu osobą 
fizyczną wszystkie otrzymane płatności. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 
Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji. Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument lub 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta) nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych                           
z odstąpieniem. 

 

Załącznik 2: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat: 

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o. 

Sławkowska 10 

31-016 Kraków 

Oświadczenie 

Ja(*) niniejszym informuję(*) o moim odstąpieniu od następującej 

umowy:………………………………………………………………………………………………………… 

Data zawarcia umowy:…………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………….. 

Adres………………………………………………………… 

Podpis………………………………………………….. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data………………………. 

(*) Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3: Oświadczenie Uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych  
(w przypadku, gdy Zamawiający zgłasza innego niż siebie Uczestnika na usługę). 

 

dnia…………….., Kraków 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych w 

obszarze HR, w tym w zakresie zasad oraz podstaw przetwarzania moich danych osobowych, które 

zawarte są w  § 6 Regulaminu. Jestem świadom, że przetwarzanie moich danych osobowych jest 

konieczne dla realizacji umowy o przeprowadzenie indywidualnych konsultacji w obszarze HR..  

 

……………………. 

(Podpis Uczestnika) 

 

 


