Regulamin uczestnictwa w kursach, szkoleniach, warsztatach
w ramach INCO Academy

1.

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do udziału w minimum 80% zajęć.

Nieobecność na większej ilości zajęć będzie jednoznaczna z rezygnacją z udziału
w programie i skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
2.

Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że samodzielnie będzie rozwiązywał/a

zadania (określone jako misje i projekty) podczas uczestnictwa w programie. Aby
otrzymać

certyfikat

poświadczający

o

odbyciu

szkolenia,

niezbędne

jest

zrealizowanie minimum 80% zadań.
3.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie materiałów dostępnych

dla uczestników programu jest zabronione.
4.

Uczestnik/Uczestniczka kursu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy

wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania kursu w szczególności
materiałów, dokumentów oraz informacji technicznych, technologicznych lub
organizacyjnych, a w szczególności danych osobowych innych uczestników kursu.
5.

Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, iż przekazuje nieodpłatnie podmiotom

współpracującym z INCO Polska przysługujące jej prawa autorskie do dzieł
stworzonych w ramach wyzwania/wyzwań (capstone projects) realizowanych
w ramach kursu. Dzieła mogą (ale nie muszą) zostać wykorzystane przez te
podmioty w ramach prowadzonej przez nich działalności.
6.

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązują się do uczestniczenia w badaniach

opinii dot. programu (wypełniania ankiet ewaluacyjnych) w trakcie trwania
szkoleń oraz ankiety badającej wpływ programu na jego/jej rozwój kariery 6 i 12

miesięcy po ich zakończeniu. Zebrane dane zostaną użyte wyłącznie przez osoby
odpowiedzialne za program szkoleniowy w celu ewaluacji programu w okresie
jednego roku.
7.

Uczestnik/Uczestniczka

wyrażają

zgodę

na

przetwarzanie

informacji

przekazywanych organizatorkom programu i prowadzącym szkolenia, w tym CV
oraz danych kontaktowych w celu wspierania go/jej w poszukiwaniu zatrudnienia
i dalszego rozwoju zawodowego. Administratorem danych jest INCO.org. INCO.org
szanuje Twoją prywatność i zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych
osobowych zebrane dane zostaną użyte wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za
program szkoleniowy we wskazanym celu, okresie jednego roku. Możesz
skorzystać ze swoich praw do kontroli swoich danych osobowych (prawo dostępu i
sprostowania, prawo do usunięcia), wysyłając wiadomość z informacją o żądaniu
na

adres

dpo@inco.co.com

oraz

polska@inco-group.co

i załączając

kopię

dokumentu potwierdzającego tożsamość.
8.

Brak akceptacji regulaminu jest równoważny z rezygnacją z uczestnictwa

w kursach, szkoleniach, warsztatach w ramach INCO Academy.

