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Definicje:

Akademia GPW Growth – III edycja Akademii GPW Growth 

Organizator, GPW, Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; adres: 
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 
82312; posiadająca NIP: 526-025-09-72; o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 złotych – w całości opłaconym;

Uczestnik – osoba biorąca udział w Akademii GPW Growth, która zgłosiła swój udział przesyłając formularz zgłoszenia 
i otrzymała od GPW potwierdzenie udziału;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług szkoleniowych w ramach III edycji Akademii GPW Growth;

RODO – 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Umowa – umowa świadczenia usług szkoleniowych zawarta pomiędzy Uczestnikiem, a GPW.

§ 1.
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy świadczenia usług szkoleniowych zawartej w ramach 
Akademii GPW Growth oraz zasady jej wykonywania. 

2. Akademia GPW Growth to kompleksowy program edukacyjny, badawczy i networkingowy, wspierający rozwój 
przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którego głównym założeniem jest wsparcie spółek 
w budowaniu ich wartości poprzez ekspansję z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Akademia 
GPW Growth jest prowadzona w sposób permanentny, w ramach kolejnych edycji. 

3. Organizatorem Akademii GPW Growth jest GPW.

4. W ramach Akademii GPW Growth, GPW organizuje dla Uczestników 10 sesji szkoleniowych oraz w zależności od 
każdorazowej decyzji Organizatora dodatkowe warsztaty, konferencje i panele edukacyjne, zwane w Regulaminie 
dalej „usługami szkoleniowymi”.

§ 2.
Zawarcie umowy

1. GPW świadczy usługi szkoleniowe na podstawie Regulaminu oraz złożonego i przekazanego do GPW przez 
Uczestnika formularza zgłoszenia, wypełnionego według wzoru umieszczonego na stronie www.gpw.pl/gpwgrowth 
i potwierdzenia przez GPW przyjęcia zgłoszenia udziału w Akademii GPW Growth.

Regulamin świadczenia usług 
szkoleniowych w ramach 
Akademii GPW Growth
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2. Wypełniony i podpisany przez Uczestnika formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać w formie 
skanu na adres e-mail: growth@gpw.pl. Dopuszcza się możliwość przesłania formularza zgłoszenia w formie 
elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uczestnik po potwierdzeniu przez GPW 
przyjęcia zgłoszenia udziału przesyła oryginał podpisanego formularza zgłoszenia pocztą na adres: Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Książęca 4, 00-498 Warszawa z dopiskiem: GPW Growth (nie 
dotyczy gdy Uczestnik przesłał formularz zgłoszenia w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). 

3. Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszenia to 7.10.2021 r.   

4. Za termin dostarczenia formularza zgłoszenia uznaje się datę wpływu skanu podpisanego formularza zgłoszenia lub 
formularza zgłoszenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: growth@gpw.pl.

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez GPW potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału Uczestnika 
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia. 

6. Złożenie zgłoszenia udziału przez Uczestnika jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz 
zasad przetwarzania danych osobowych i klauzul zawartych w formularzu zgłoszenia.

§ 3.
Usługi szkoleniowe świadczone w ramach Akademii GPW Growth

1. Usługi szkoleniowe świadczone są przez GPW w ramach Akademii GPW Growth na rzecz Uczestnika w miejscu 
i w trybie (stacjonarny lub online) wskazywanym każdorazowo przez Organizatora na 7 dni przed daną sesją 
szkoleniową i w terminach oraz w zakresie wskazanym w wypełnionym i podpisanym przez Uczestnika formularzu 
zgłoszenia oraz w Programie Akademii GPW Growth, w którym znajduje się szczegółowy harmonogram 
poszczególnych sesji. 

2. GPW przeprowadzi poszczególne sesje szkoleniowe w ramach Akademii GPW Growth zgodnie ze szczegółowym 
programem Akademii GPW Growth opublikowanym na stronach internetowych Akademii GPW Growth, przy 
dochowaniu należytej staranności i wykazując się najlepszą wiedzą zawodową. Zapewni przy tym ekspertów 
i trenerów, którzy poprowadzą poszczególne sesje szkoleniowe w ramach Akademii GPW Growth  zgodnie 
z programem Akademii GPW Growth oraz miejsce i warunki niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych sesji.

3. GPW może świadczyć usługi szkoleniowe w ramach Akademii GPW Growth osobiście bądź za pośrednictwem 
osób trzecich. 

4. Za dzień wykonania usług szkoleniowych uważa się datę zakończenia Akademii GPW Growth i otrzymanie przez 
Uczestnika imiennego certyfikatu zgodnie z ust. 7 poniżej. 

5. W związku z udziałem w Akademii GPW Growth Uczestnik może informować o swoim udziale, posługując się 
statusem „Uczestnik Akademii GPW Growth”. 

6. W toku Akademii GPW Growth Uczestnikom przekazywane będą materiały szkoleniowe, przygotowane przez GPW 
bądź osoby działające w jej imieniu. Z chwilą przekazania egzemplarzy materiałów szkoleniowych Uczestnikom, 
stają się własnością Uczestnika. Uczestnikowi nie jest udzielana w stosunku do materiałów szkoleniowych, które 
mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, żadna licencja ani też 
nie są na Uczestnika przenoszone żadne prawa do tych materiałów. Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać od 
kopiowania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych przekazywanych w toku Akademii GPW Growth. 

7. Po zakończeniu Akademii GPW przygotuje i przekaże Uczestnikowi imienny certyfikat udziału w III edycji Akademii 
GPW Growth.
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§ 4.
Opłata za udział w Akademii GPW Growth

1. W zamian za świadczone na jego rzecz usługi szkoleniowe Uczestnik zobowiązuje się do wniesienia Opłaty za 
udział w Akademii GPW Growth na rzecz GPW w wysokości i na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.

2. Wysokość opłaty za udział w Akademii GPW Growth, wynosi (w zależności od wyboru wariantu płatności): 

 1)  (w przypadku wyboru wariantu płatności jednorazowej) 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) plus VAT, 
płatne w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (tj. od dnia przesłania przez GPW potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu) na podstawie wystawionej przez GPW faktury pro-forma lub  

 2)  (w przypadku wyboru wariantu płatności ratalnej) 11.500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) plus 
VAT, płatne w dwóch równych ratach: I rata w wysokości 5.750 zł plus VAT płatna na podstawie faktury pro-
forma w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (tj. od dnia przesłania przez GPW potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu), II rata w wysokości 5.750 zł plus VAT płatna na podstawie faktury 
VAT do dnia 31.12.2021 r. 

3. Za dzień dokonania płatności Opłaty za udział w Akademii GPW Growth uważana jest data wpływu środków na 
rachunek GPW. 

4. W przypadku opóźnienia w płatności GPW może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach 
handlowych. 

§ 5.
Odpowiedzialność i reklamacje

1. GPW posługując się przy świadczeniu usług szkoleniowych osobami trzecimi, odpowiada za ich działania 
i zaniechania jak za działania własne – chyba, że Regulamin stanowi inaczej. 

2. W związku ze świadczeniem usług szkoleniowych odpowiedzialność GPW w odniesieniu do szkód hipotetycznych 
i ewentualnych oraz strat wynikowych, w tym utraty spodziewanych korzyści jest wyłączona. 

3. Zawierając umowę, Uczestnik jest świadomy, że informacje i materiały przekazywane mu mają charakter ogólny 
(edukacyjny i informacyjny), a więc nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie 
usług jakiegokolwiek doradztwa. Rekomendacje wskazane w trakcie Akademii GPW Growth mają charakter wyłącznie 
orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego 
osądu. GPW nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji i działań Uczestnika podjętych w oparciu o informacje 
przekazane podczas poszczególnych sesji w ramach Akademii GPW Growth. 

4. Całkowita odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
szkoleniowych przez GPW ograniczona jest do wysokości opłaty za udział w Akademii GPW Growth. 

5. W terminie 7 dni od zakończenia świadczenia usług szkoleniowych Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą 
świadczonych usług, przesyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: growth@gpw.pl bądź pocztą 
na adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. W treści reklamacji należy wskazać przyczyny złożenia reklamacji, 
w szczególności niezgodność świadczenia usług szkoleniowych z Regulaminem.  

6. GPW rozpatrzy reklamację, o której mowa w ust. 5 powyżej, w terminie 14 dni i powiadomi Uczestnika o jej 
uwzględnieniu w części lub w całości, a także sposobie rozpatrzenia bądź o jej nieuwzględnieniu lub odrzuceniu.

§ 6.
Odstąpienie, zmiana bądź rozwiązanie umowy

1. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przesyłając stosowne oświadczenie o odstąpieniu 
drogą elektroniczną na adres e-mail: growth@gpw.pl bądź pocztą na adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 
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Zwrot uiszczonej Opłaty za udział w Akademii GPW Growth nastąpi wyłącznie w przypadku gdy Uczestnik złożył 
oświadczenie o odstąpieniu nie później niż na 30 dni  przed datą rozpoczęcia świadczenia usług szkoleniowych 
przez GPW,. Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu po upływie tego terminu oznacza, iż opłata 
za udział w Akademii GPW Growth nie podlega zwrotowi, a w przypadku gdy Uczestnik nie uiścił jeszcze opłaty 
w części lub w całości, będzie zobowiązany do jej uiszczenia w terminie i na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

2. GPW zastrzega sobie prawo do zmiany terminu  bądź odwołania Akademii GPW Growth w całości bądź w części 
w okresie do 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług szkoleniowych. GPW może w szczególności odstąpić 
od umowy w przypadku odwołania Akademii GPW Growth z przyczyn niezależnych od GPW, z przyczyn zależnych 
od osób trzecich, którymi będzie posługiwała się przy świadczeniu usług szkoleniowych bądź w przypadku braku 
dostatecznej liczby zgłoszeń udziału w Akademii GPW Growth. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę 
przedmiotu umowy w zakresie zmiany terminu Akademii GPW Growth bądź odstąpienia od umowy przez GPW 
w całości, GPW zwróci Uczestnikowi uiszczoną wcześniej opłatę za udział w Akademii GPW Growth w pełnej wysokości.

3. GPW może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień 
Regulaminu, w szczególności braku uiszczenia przez Uczestnika opłaty za udział w Akademii GPW Growth – pod 
warunkiem uprzedniego wezwania Uczestnika do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym 7-dniowym terminie 
i bezskutecznym upływie tego terminu.

4. GPW nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających 
z organizacji Akademii GPW Growth z powodu siły wyższej tj. zdarzenie niezależne od GPW, zewnętrzne, niemożliwe 
do przewidzenia i do zapobieżenia.

5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Organizatora co do 
obowiązku przeprowadzenia poszczególnych sesji w wyznaczonym terminie, Organizator niezwłocznie zawiadomi 
Uczestników o powstaniu przeszkody w wykonaniu zobowiązania i zaproponuje nowy termin 

§ 7.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akademii GPW Growth jest Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, 
gpw@gpw.pl. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgkgpw@gpw.pl. 

3. Dane będą przetwarzane przez GPW w celu świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Uczestników w ramach 
Akademii GPW Growth, jak również podjęcia działań przed realizacją usług szkoleniowych. 

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania usługi objętej zgłoszeniem Uczestnika – udział Uczestników 
w Akademii GPW Growth (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów 
administratora: prowadzenie komunikacji z Uczestnikami, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi 
roszczeniami oraz marketing produktów własnych i usług w przypadku udzielenia zgody wynikającej z Ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa Telekomunikacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GPW w związku ze świadczonymi 
na rzecz GPW usługami np. usługami doradczymi, audytowymi i IT. 

6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny 
do jej rozliczenia oraz do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

7. Dane będą przetwarzane w celu marketingu produktów własnych i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub 
do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub/i poprzez kontakt 
telefoniczny wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

mailto:gpw@gpw.pl
mailto:iodgkgpw@gpw.pl
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ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu.

10. Podanie danych jest warunkiem wykonania usługi szkoleniowej objętej zgłoszeniem, a ich niepodanie uniemożliwi 
jej realizację.

§ 8.
Powiadomienia

Wszelkie oświadczenia lub powiadomienia wynikające z udziału Uczestnika w Akademii GPW Growth i świadczenia 
przez GPW usług szkoleniowych będą przesyłane w formie elektronicznej: 

1) dla Uczestnika: na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszenia; 

2) dla GPW: na adres e-mail: growth@gpw.pl

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2021 r. 

2. GPW ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, oferty usług szkoleniowych i ich cen, powiadamiając 
o zmianie poprzez publikację nowych informacji i dokumentów na witrynie internetowej Akademii GPW Growth 
www.gpwgrowth.pl . W takim przypadku zmiany nie dotyczą usług szkoleniowych, na które Uczestnik dokonał 
zgłoszenia przed dniem wejścia w życie zmian. 

3. GPW oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

4. Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych na podstawie Regulaminu 
jest prawo polskie. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej w związku ze zgłoszeniem przez 
Uczestnika udziału w Akademii GPW Growth jest sąd powszechny w właściwy miejscowo dla siedziby GPW.

http://www.gpwgrowth.pl
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