REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

1. Organizator: Educated Person Paulina Kurowska, Pass 27/32, 05 – 870 Błonie,
NIP: 514-031-32-91, REGON: 380941952
2.Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem
do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
3. Warunkiem koniecznym do rekrutacji jest zapisanie się na szkolenie poprzez poprawne
wypełnienie pól formularza (http://szkolenia-nauczycieli.pl/zapisy-on-line/) i jego wysłanie
Organizatorowi, potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz akceptacja Regulaminu
przez Zamawiającego w wersji obowiązującej podczas wysyłania zgłoszenia.
4. Szkolenie odbywa się przy grupie co najmniej 10 osób.
5. W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia
szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot całości uiszczonej opłaty.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem
rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszeniem się Uczestnika na Szkolenie, Zamawiający
będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia, i nie przysługuje mu prawo
zwrotu wpłaconej już opłaty.
6. Płatność przelewem na konto 30 2530 0008 2067 1041 4853 0001 po potwierdzeniu
udziału przez Organizatora – nie później niż 5 przed rozpoczęciem szkolenia,
w przypadku wystawienia faktury na szkołę: termin płatności 14 dni po szkoleniu.
7. Organizator fakturę vat dla szkoły lub osoby prywatnej, podczas wysyłania
zgłoszenia należy podać dane do faktury.
8. Koszt uczestnictwa poprzez zgłoszenie indywidualne wynosi 120zł.
W przypadku zorganizowania szkolenia dla Rady Pedagogicznej cena ustalana jest
indywidualnie w zależności od liczy uczestników szkolenia i odległości od Warszawy).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia bez
podania przyczyny. Osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu, zostaną
niezwłocznie powiadomione (e-mail) o jego odwołaniu oraz otrzymają zwrot (100%)
wpłaconej kwoty na konto, z którego został wykonany przelew. Dokonując zgłoszenia
udziału, Uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny adres e-mail, na który
zostanie wysłana informacja o odwołaniu szkolenia.
10. Wykonywanie zdjęć i rejestracja wideo podczas szkolenia jest zabronione.
11. Organizator może wykonywać zdjęcia lub/i rejestrację wideo oraz wykorzystywać
je w przyszłości tylko w celach sprawozdawczych i promocyjnych. Uczestnik,
zgłaszając swój udział w szkoleniu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
wizerunku, który może pojawić się na tych zdjęciach i/lub nagraniach

wideo. Organizator nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza
również, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub nagrań
wideo do celów sprawozdawczych i promocyjnych przez Organizatora. Jeżeli
Uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany
do poinformowania o tym (w formie pisemnej) Organizatora, przed rozpoczęciem
szkolenia.
12. Uczestnik akceptując Regulamin, podczas rejestracji wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Uczestnik wie,
że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
13. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
14. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
15. Zamawiający i Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i Użytkownika jest
dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
może uniemożliwić Zamawiającemu i Użytkownikowi skorzystanie ze świadczonych przez
Organizatora usług.
16. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy.
17. Zamawiający i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia.
18. Wszelkie Szkolenia i materiały szkoleniowe oferowane przez Organizatora podlegają
ochronie przewidzianej przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskich
i prawach pokrewnych.
19. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie
szkoleń oraz udostępnianie ich osobom trzecim poza dopuszczony prawnie dozwolony
użytek.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku
do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronie
Internetowej.
21. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług
świadczonych przez Organizatora. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z potwierdzeniem, że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.

