Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach VS DATA Witold Sobolewski
I.

Organizujący szkolenia

1. Organizatorem szkoleń jest VS DATA Witold Sobolewski z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska
55/16, NIP 588 209 68 02, zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator decyduje o terminach i zakresie tematycznym szkoleń dostępnych pod adresem
www.vsdata.pl/szkolenia

II.

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie zgłoszenia
uczestnictwa do Organizatora.

2. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do Organozatora za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie: www.vsdata.pl/szkolenia lub mailowo na adres:
szkolenia@vsdata.pl.

3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia
(liczy się data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenia dopuszczalne są
jedynie na podstawie wcześniejszych ustaleń telefonicznych z Organizatorem oraz przesłania
zgłoszenia w/w formach.

4. Zgłoszenia terminowe i ustalone indywidualnie uznaje się za zaakceptowane po potwierdzeniu
faktu udziału w szkoleniu przez Organizatora w formie mailowej lub telefonicznej.

5. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeniem nazywamy przesłanie
formularza, o którym mowa w pkt. 2.

6. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w
niniejszym regulaminie oraz akceptację niniejszego regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli lista uczestników w
danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej
liczby osób, które przewidział Organizator dla danego szkolenia.

8. Najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, Organizator prześle do osób, które
zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej
(szkolenia@vsdata.pl) potwierdzenie udziału wraz dodatkowymi informacjami organizacyjnymi
dotyczącymi szkolenia.

III.

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
1. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres:
szkolenia@vsdata.pl.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą
rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie
elektronicznej do Organizatora na adres: szkolenia@vsdata.pl). Zamawiającemu przysługuje
zwrot uiszczonej wpłaty w całości. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia
o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia

szkolenia, nie później jednak niż na 4 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia,
Zamawiającemu przysługuje zwrot pomniejszony o faktyczne koszty poniesione przez
Organizatora w związku z organizacją szkolenia tj. 10%ceny netto. Organizator dopuszcza
możliwość wyznaczenia przez Zamawiającego innej osoby do udziału w szkoleniu na swoje
miejsce.
3. Wszelkich zwrotów Organizator dokonuje na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty,
w terminie do 7 dni od przyjęcia rezygnacji w formie mailowej.

IV.

Zmiany organizacyjne
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje
Zamawiającego mailowo w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej
kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizator, a według wyboru Zamawiającego,
Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości w terminie od deklarowanej chęci zwrotu lub
przeprowadzi szkolenie w innym uzgodnionym terminie.

V.

Ceny szkoleń i warunki
1. Cena szkolenia obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat,
koszt posiłków (przerwy kawowe, lunch). Cena szkolenia nie obejmują kosztów
zakwaterowania.

VI.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez
Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator
nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników
innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i
nazwisko, adres firmy Zamawiającego, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy
Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i
wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą
przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich
usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

VII.

Obowiązywanie i zmiany regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2017 roku.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia,
nie krótszym niż 10 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.vsdata.pl/szkolenia

