
AKTUALIZACJA: Zmiana Regulaminu “HeroTrucker”: 
Data: 30.06.2020 
Z uwagi na pandemię COVID-19 Szkolenia zaplanowane na miesiące maj, czerwiec i lipiec 2020 
nie odbyły się. Kolejna rekrutacja jest planowana w terminie 1.07 - 9.07 2020 r. 
Organizator informuje, że Uczestnicy, którzy zgłosili chęć udziału w Szkoleniach w pierwotnie 
planowanych terminach (9,10, 30, 31 maja, 20, 21, 27, 28 czerwca, 4,5,18 lipca), będą miały 
pierwszeństwo  zapisów w stosunku do pozostałych Uczestników. Osoby te zostaną 
poinformowane o możliwości ponownego zgłoszenia się do udziału w Szkoleniu. Na dokonanie 
zgłoszenia będą miały 7 dni. Po upływie tego terminu, Organizator uruchomi rekrutację zgodnie 
z postanowieniami działu II. Pozostałe  postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 
 
 

 
Regulamin szkoleń organizowanych w ramach programu „HeroTrucker” 

  
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizowania szkoleń (dalej jako: “Szkolenia”) 

w ramach programu “HeroTrucker”, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa na 
drogach, a także zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zdrowia, racjonalnego 
żywienia oraz umiejętności w obszarach udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców 
zawodowych. 

2. W ramach Szkoleń, uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności i wiedzę dotyczącą 
udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowy opis szkoleń w dziale III ust. 8. 

3. Organizatorem Szkoleń jest: 
Fundacja Truckers Life z siedzibą w Wysokiej, ul. Brzozowa 2/9, 52-200 Wrocław, NIP: 
8961533368, REGON: 022107086, KRS: 0000456520. 

- dalej “Organizator”. 
- Zasady organizowania Szkoleń określa niniejszy Regulamin oraz informacje o Szkoleniach 

zamieszczone przez Organizatora na stronie www.herotrucker.eu 
- Szkolenia finansowane są przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014 - 2020. 
 

II. Warunki Uczestnictwa 
 

1. Warunkiem udziału w Szkoleniach jest legitymowanie się prawem jazdy jednej z kat.: B+E, C, 
C1, C1+E, C+E, D, D1, a także dokonanie rejestracji w sposób określony w ustępie poniżej. 

2. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu należy: 
1) uzupełnić formularz zamieszczony w serwisie www.herotrucker.eu o następujące dane: 

a) imię i nazwisko 
b) adres e-mail 
c) numer telefonu 
d) deklaracja bycia czynnym kierowcą zawodowym. 

2) zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. 

http://www.herotrucker.eu/
http://www.herotrucker.eu/


3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez Uczestnika prawa jazdy, celem 
zweryfikowania spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Osoby, które spełnią warunki określone w ustępie powyżej stają się uczestnikami Szkolenia 
(dalej jako: „Uczestnicy”). 

5. Przystąpienie do Szkolenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
Regulaminu. 

6. Informacja o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w Szkoleniu będą 
przekazywane przez Organizatora w drodze wiadomości e-mail na adres Uczestnika wskazany 
w formularzu określonym w ust. 2. w terminie do 5 dni roboczych . 

7. Organizator przekaże szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonego terminu, miejsca 
Szkolenia oraz przydzielenia do określonej grupy szkoleniowej w drodze wiadomości e-mail co 
najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem Szkolenia. 

8. Przystąpienie do udziału w Szkoleniu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, 
iż spełnia on wszelkie warunki udziału w nim określone w niniejszym Regulaminie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania prawa jazdy Uczestnika przed wejściem na 
Szkolenie. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust.1 Uczestnik nie zostanie 
dopuszczony do udziału. 

10. Liczba miejsc do udziału w Szkoleniu jest ograniczona. O zaklasyfikowaniu Uczestnika 
zadecydują kolejno: 1) kolejność zgłoszeń; 2) pozytywne przejście wszystkich etapów 
kwalifikacyjnych. 

11. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy maksymalną liczbę miejsc, Organizator utworzy 
listę rezerwową. W takim wypadku rezygnacja Uczestnika, spowoduje możliwość wzięcia 
udziału w Szkoleniu przez osobę wpisaną na listę rezerwową, o czym Organizator poinformuje 
kandydata telefonicznie. 

12. O miejscu na liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

III. Przebieg Szkolenia 
 

1. Szkolenia będą odbywać się w całej Polsce. Szczegółowe miejsca i terminy  Szkoleń będą 
opublikowane w zakładce http://hero.herotrucker.eu/kalendarz-szkolen/ na stronie 
www.herotrucker.eu. 

2. W ramach akcji “HeroTrucker” zorganizowanych zostanie 6  sesji szkoleniowych, w miejscach, 
o których Organizator będzie na bieżąco informował na oficjalnej stronie www.herotrucker.eu 
w zakładce http://hero.herotrucker.eu/kalendarz-szkolen/ 

3. Liczba miejsc jest ograniczona. W każdej sesji Szkoleniowej może uczestniczyć maksymalnie 
12 osób. Jedna sesja szkoleniowa trwa około 6 godzin. 

4. Dzień szkoleniowy trwa od godziny 10.00, a kończy się o godzinie 17.45 
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej sesji szkoleniowej. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Szkoleń. Z wyłączeniem działu IV ust. 

7, o każdej zmianie terminu Organizator poinformuje co najmniej z  5 dniowym wyprzedzeniem 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.herotrucker.eu oraz kontakt telefoniczny z 
Uczestnikami. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Szkolenia. 
8. Każda sesja szkoleniowa składa się z bloków tematycznych: 
1) BLOK 1: Bezpieczeństwo własne, świadków zdarzenia, poszkodowanego, ocena miejsca 

zdarzenia, aspekty teoretyczne pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych 
2) BLOK 2: Ocena stanu poszkodowanego, wezwanie służb ratunkowych, ewakuacja 

poszkodowanego. 

http://hero.herotrucker.eu/kalendarz-szkolen/
http://hero.herotrucker.eu/kalendarz-szkolen/
http://www.herotrucker.eu/


3) BLOK 3: Resuscytacja krążeniowo oddechowa z automatyczną defibrylacją (AED). 
4) BLOK 4: Tamowanie krwotoków, zabezpieczanie i zaopatrzenie urazów, obrażeń, poparzeń. 
5) BLOK 5: Udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach zagrażających życiu. 
6) BLOK 6: Niezbędne wyposażenie kierowcy, które ratuje życie i zdrowie. 
9. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału w Szkoleniu zapewnia Organizator. 
10. Każdy Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma apteczkę, naklejkę (oznaczenie) 

“HeroTrucker” oraz certyfikat „HeroTrucker”, wydany przez Organizatorów programu 
„HeroTrucker”. 

 

IV. Odpowiedzialność 
 

1. Udział w Szkoleniu jest co do zasady nieodpłatny. 
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu Uczestnik ma obowiązek poinformować 

Organizatora nie później niż 10 dni przed planowanym terminem Szkolenia. 
3. W sytuacji niedopełnienia obowiązku określonego w ustępie powyżej, Uczestnik zostanie 

obciążony kosztami przygotowania materiałów szkoleniowych dla Uczestnika w wysokości 
100,00 zł brutto które przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych fundacji. 

4. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle 
obowiązujących przepisów prawnych, m.in. za: 

a) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek podejmowania przez 
Uczestnika działań sprzecznych z Regulaminem lub z przepisami prawa, 

b) niedostępność strony Organizatora z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym 
spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet. 

5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Szkolenia sobie samemu bądź innym 
Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy 
lekkomyślnego postępowania. 

6. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Szkolenia, 
które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego 
zachowania. 

7. W przypadku konieczności odwołania Szkoleń z przyczyn niezależnych od Organizatora, w 
szczególności z powodu siły wyższej (powódź, pożar, stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia 
epidemiologicznego, stan epidemii pandemii) lub w przypadku wydania aktów prawa 
powszechnie obowiązującego lub prawa miejscowego zabraniających lub nakazujących 
powstrzymanie się od organizowania zgromadzeń, Organizator przekaże Uczestnikowi te 
informacje niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności określonych w zdaniu pierwszym. 
Jednocześnie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostałe straty poniesione przez 
Uczestnika, w tym w szczególności: utracone korzyści, inne koszty, które Uczestnik poniósł w 
związku z planowanym udziałem w Szkoleniu (w tym m.in. koszty dojazdu oraz noclegu). 

  

V. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Truckers Life z siedzibą w 

Wysokiej, posiadającą adres: ul. Brzozowa 2/9, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456520, NIP: 



8961533368, REGON: 022107086. 
2. Dane Uczestników, określone w dziale II ust. 2 pkt 1) oraz ust. 3 są przetwarzane zgodnie z 

postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 
a) Dane są przetwarzane w celu przygotowania i realizacji Szkoleń - zobowiązania wynikające z 

umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
b) Jako Organizator podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, np. z ustawy o rachunkowości, 

ustawodawstwu podatkowemu w razie konieczności będziemy przetwarzać dane Uczestników 
w celu realizacji wymogów nakładanych przez regulacje prawne - obowiązki prawne (art. 6 ust. 
1 lit c RODO); 

c) jeśli zajdzie taka potrzeba przetwarzamy dane Uczestników, do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO); 

Przetwarzamy dane Uczestników, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron 
trzecich. Przykłady tego obejmują: przetwarzanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych 
bądź w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. 

d) przetwarzamy dane na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w 
określonych celach. 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. 

3. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w ust. 2 tj.:  

a) w zakresie realizacji Szkoleń - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres 
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 

b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Organizatorze w związku z 
prowadzeniem działalności i realizacji Szkoleń – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez 
Organizatora, 

c) w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez 
państwo żądania usunięcia danych, 

d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora stanowiących podstawę 
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie 
występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 

4.  Uczestnicy mają prawo: 
a) do żądania dostępu do swoich danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania lub ich usunięcia. 
b) w zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, Uczestnicy mają prawo - w 

dowolnym momencie - do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Z 
tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

c) żądania przeniesienia dostarczonych Organizatorowi danych przetwarzanych w celu zawarcia 
i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Uprawnienie nie dotyczy 
danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnicy uznają, że przetwarzanie ich danych 
narusza przepisy RODO. 

Ponadto Uczestnicy mają prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania 
danych: 

e) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Organizator przetwarza dane do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania.   

Organizator realizując przedmiotowe prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do 
potwierdzenia tożsamości. 



5. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Uczestników następuje w celu realizacji Szkoleń, 
podanie danych jest warunkiem udziału w Szkoleniach. Podanie danych ma charakter 
dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości udziału w 
Szkoleniach. 

 
 

VI. Reklamacje 
1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje mailowo na adres info@truckerslife.eu 
2. Reklamacja powinna zawierać: 

a. imię i nazwisko albo firmę Uczestnika; 
b. adres zamieszkania bądź siedziby; 
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2 
Organizator niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie 
krótszy niż 7 dni i zakres uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w 
określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, a informacja zostanie przesłana za 
pośrednictwem poczty e-mail wskazanej do korespondencji z Organizatorem na adres 
składającego reklamację. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia 14 dniowego 
terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania 
dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje 
niezwłocznie Uczestnika. 

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji. 
 
VII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z organizacją i przebiegiem Szkoleń, rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie do wiadomości Uczestników w 
sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu. 

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia na stronie Organizatora. 
4. Organizator może modyfikować temat i rozkład Szkoleń. Zmiana taka nie będzie stanowić 

zmiany Regulaminu. 
 

 

 


