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Treść wypełniania obowiązków informacyjnych dla uczestników szkolenia 

A. Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dot. przetwarzania danych osobowych
dla uczestników szkolenia

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem szkolenia jest

CodeBrainers Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 46/7, 31-146 Kraków.

Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób: 
§ listownie na adres: CodeBrainers Sp. z o.o., ul. Długa 46/7, 31-146 Kraków
§ poprzez e-mail: biuro@codebrainers.pl / krakow@codebrainers.pl
§ telefonicznie: (+48) 607-999-696

2. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane będą przetwarzane w celu związanym z prowadzonym szkoleniem w ramach wybranego kursu
programowania. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa

w szkoleniu oraz przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

3. Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z zapisem na kurs programowania przetwarzane będą przez okres wynikający

z zawartej umowy szkoleniowej, a w ramach nagrań z zajęć (dostępnych jedynie dla osób z danej grupy
szkoleniowej) przez okres ich dostępności na kanale grupowym na platformie Slack. Dodatkowo – jeśli wyrazisz na

to zgodę – Twoje dane przetwarzane będą, w ustalonym zakresie, przez okres po zakończeniu szkolenia, w którym

będziemy wspierać Cię w poszukiwaniu pracy w branży IT.

4. Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane pozyskane w związku z zapisem na kurs programowania przetwarzane będą jedynie w celu realizacji
szkolenia, jego ewaluacji oraz pomocy w znalezieniu pracy po jego zakończeniu.

Odbiorcą danych mogą być pracownicy organizatora szkolenia, podmioty prowadzące w jego imieniu szkolenie

(prowadzący), podmioty dokonujące akredytacji działalności szkoleniowej, a także inni uczestnicy danej grupy

szkoleniowej (nagrania z zajęć).
Jeśli wyrazisz na to zgodę po zakończeniu szkolenia, odbiorcą Twoich danych mogą być również firmy działające

w branży IT, do których - za Twoją zgodą – możemy przekazać dane w ramach procedury rekrutacyjnej na wolne

stanowiska pracy.
Wszystkich odbiorców Twoich danych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich

okolicznościach danych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Przysługujące Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych



W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym szkoleniem przysługują Ci następujące 

uprawnienia: 

§ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
§ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

§ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
§ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość

skorzystania z tego prawa;

§ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami (dane kontaktowe zawarte są w pkt. 1).

8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w szkoleniu jest niezbędne w celu jego przeprowadzenia.
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B. Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dot. praw konsumenta w przypadku zawierania
umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

W przypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, masz prawo odstąpić od zawartej 

umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy  wygasa po upływie 14 dni 

od dnia jej zawarcia, a w przypadku, gdy umowa dotyczy zakupionych towarów, w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia tych towarów.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (biuro@codebrainers.pl 
lub krakow@codebrainers.pl, lub listownie: CodeBrainers Sp. z o.o., ul. Długa 46/7, 31-146 Kraków), o swojej 

decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wiadomość wysłana pocztą 

elektroniczną - tj. w sposób, w jaki jest Ci najwygodniej). W tym celu możesz skorzystać z wzoru formularza 
znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia wystarczy, abyś 

wysłał stosowną przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.  

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci otrzymane płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia, 

w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych 

sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się 
na inne rozwiązanie. Nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Zgodnie z art. 38 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy 
nie przysługuje w przypadku, gdy usługa, której dotyczy została w pełni wykonana za wyraźną zgodą i aprobatą 

Użytkownika przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Za moment rozpoczęcia świadczenia i realizacji 

usługi uważa się pierwsze uczestnictwo w zajęciach danej edycji kursu. Zgodnie z art. 35 ww. Ustawy, w przypadku 
wykonania prawa odstąpienia od umowy, masz również obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili 

odstąpienia od umowy. 

----- 
Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa – wzór: 

Miejscowość, data 

Imię, nazwisko i adres konsumenta 

CodeBrainers Sp. z o.o. 

ul. Długa 46/7, 31-146 Kraków 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Ja, ………………….……………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 
rzeczy(*) ………………………………..…… / umowy o świadczenie następującej usługi(*) ……………………… 

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

…………………………………… 

Podpis konsumenta 
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C. Informacja o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz posiadanych
certyfikatach i innych wpisach w związku z prowadzoną działalnością.

1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
W związku z prowadzoną działalnością posiadamy wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych, prowadzonym 

przez Wojewódzki urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

§ nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.12/00057/2020
§ dane instytucji szkoleniowej: CodeBrainers Sp. z o.o., NIP: 676-25-55-509, REGON: 381461585
§ adres instytucji szkoleniowej: ul. Długa 46/7, 31-146 Kraków

2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
W związku z prowadzoną działalnością posiadamy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

§ nr wpisu w KRS: 0000751375
§ dane podmiotu: CodeBrainers Sp. z o.o., NIP: 676-25-55-509, REGON: 381461585
§ adres podmiotu: ul. Długa 46/7, 31-146 Kraków

3. Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Jako jednostka prowadząca działalności edukacyjno – szkoleniową posiadamy przyznany Znak jakości 
Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES):

§ nazwa instytucji szkoleniowej: CodeBrainers Sp. z o.o., ul. Długa 46/7, 31-146 Kraków;

§ znak jakości małopolskich standardów usług edukacyjno – szkoleniowych nr: 451/2021
§ okres obowiązywania znaku: 27.01.2021 – 27.01.2024 r.
§ termin realizacji audytu i jego nr.: audyt nr 33/2021/CoE z dn. 18.01.2021 r.


