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Regulamin zamówienia zaświadczenia o udziale w spotkaniu on-line 

 

I. Zasady ogólne. 

 

1. Regulamin zamówienia zaświadczenia o udziale w spotkaniu on-line zatwierdzony  

i obowiązujący w CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kraków, ul. 

Kwiatowa 3, 30-437 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr. 0000487975, NIP: 6793096735, 

REGON: 122994233, zwanej w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”. 

 

2. Regulamin opisuje zasady składania zamówień na odpłatne zaświadczenie o udziale  

w spotkaniu on-line, które odbyło się na żywo 4 marca 2022 r. na facebookowej 

stronie https://www.facebook.com/PrzedszkolankaAnka88. Temat spotkania, 

organizowanego i prowadzonego przez Annę Wiktor-Stępień, autorkę bloga 

Przedszkolanka-Anka, to: „Sensoryczna WIOSNA z Przedszkolanką-Anką”. 

Wydawnictwo Bliżej przedszkola (CEBP 24.12 Sp. z o.o.) jest partnerem spotkania. 

Spotkanie obejmowało 1,5 godz. dydaktycznej. Program obejmował następujące 

zagadnienia:  

• wprowadzenie w świat sensoryki, 

• przedstawienie pomysłów na sensoryczne wiosenne zabawy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, 

• propozycje wiosennych prac techniczno-plastycznych. 

 

3. Sam udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Odpłatne zamówienie zaświadczenia jest 

dobrowolne. O chęci zamówienia odpłatnego zaświadczenia decyduje Uczestnik 

spotkania.  

 

https://www.facebook.com/PrzedszkolankaAnka88
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4. W przypadku chęci zamówienia zaświadczenia, Zamawiający będzie musiał uiścić 

opłatę w wysokości 12,30 zł.  

 

5. Aby zamówić zaświadczenie, należy podać wszystkie niezbędne dane, dokonać 

zakupu zaświadczenia w sklepie internetowym Organizatora i opłacić zamówienie: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/szkolenia/774-zaswiadczenie-moc-sensorycznych-

zabaw-pdf.html.      

 

6. Zamawiający otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu 

online w wersji elektronicznej (PDF). Zaświadczenie w wersji elektronicznej (PDF) 

zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu w dniu roboczym, w którym 

zostanie zaksięgowana wpłata. 

 

7. Uczestnik spotkania online, który składa zamówienie na zaświadczenie o udziale 

spotkaniu, wraz ze złożeniem zamówienia zapewnia, że obejrzał spotkanie.  

 

8. Złożenie zamówienia na zaświadczenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

 

 

II. Ochrona danych osobowych.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą  

w Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

 

2. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień 

wynikających z 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 (określane jako 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/szkolenia/774-zaswiadczenie-moc-sensorycznych-zabaw-pdf.html
https://blizejprzedszkola.pl/sklep/szkolenia/774-zaswiadczenie-moc-sensorycznych-zabaw-pdf.html
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„RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż 

bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby  

w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. W tym przypadku 

za zawarcie umowy uznaje się złożenie zamówienia na zaświadczenie.  

 

4. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp.  

z o.o. dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – 

obowiązek informacyjny”: www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.  

 

III.  Reklamacje. 

 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail 

certyfikat@blizejprzedszkola.pl. Organizator ustosunkuje się do reklamacji 

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. 

 

IV.  Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin obowiązuje Zamawiającego z chwilą złożenia zamówienia na 

zaświadczenie.  

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 marca 2022 r. i jest ważny do 

odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

Zaktualizowany regulamin zostanie przesłany Zamawiającemu na adres e-

mail, z którego składanego było zamówienie na zaświadczenie.  

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/szkolenia/774-zaswiadczenie-moc-

sensorycznych-zabaw-pdf.html.  
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