WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU OTWARTYM
Organizatorem szkolenia jest firma Mach & Partner Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie przy
ul. Zielonej 10/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000160121, posługującej się numerem
NIP 527-17-17-132, zwanej dalej Zleceniobiorcą
2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Zleceniobiorcę, wypełnionego
i podpisanego Formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną lub faksem.
3. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków uczestnictwa
oraz jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Zleceniobiorcą
a Zleceniodawcą.
4. Na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Zleceniobiorca prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, pisemne
zaproszenie wraz z podaniem dokładnego miejsca szkolenia oraz ze szczegółowym planem zajęć.
5. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.
6. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto nr 68 1240 1109 1111 0010 0416 2372 Bank Pekao S.A. VII Oddział w
Warszawie po otrzymaniu faktury VAT.
7. Faktura VAT zostanie wystawiona najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem, z terminem płatności w dniu poprzedzającym
szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia.
8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby
Uczestników lub z innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
W przypadku, gdy opłata za szkolenie została uiszczona przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu
100% kosztów.
9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany trenera prowadzącego, gwarantując tym samym przyjęte w
Mach & Partner Consulting standardy.
10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 14 dni lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za
sobą żadnych opłat, pod warunkiem poinformowania Zleceniobiorcy.
11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 13 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
szkolenia, Zleceniodawca pokrywa 50% ceny szkolenia.
12. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
szkolenia lub w przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie, Zleceniodawca pokrywa 100% ceny szkolenia.
1.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. (dalej Mach & Partner
Consulting) z siedzibą w Piasecznie, ul. Zielona 10/5, zarejestrowana pod numerem KRS 0000160121; REGON
012306505; NIP 527-17-17-132.
2. Mach & Partner Consulting wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zielona 10/5; 05-500 Piaseczno lub email:
iod@machconsulting.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie realizacji umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonania ciążących na Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. obowiązków
prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
rozpatrywanie reklamacji
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Mach & Partner Consulting, wyłącznie w celu marketingu usług
i produktów własnych lub w związku ze świadczeniem usług przez Mach & Partner Consulting; ustalenia,
obrony i dochodzenia roszczeń oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej;
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom – za wyjątkiem dostawcy usług hostingowych,
nie podlegają one zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez
Mach & Partner Consulting do czasu ustania celu, dla jakiego są gromadzone.
6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Mach & Partner Consulting polegają na oferowaniu klientom
produktów i usług własnych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego
7. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Mach & Partner Consulting dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Mach & Partner Consulting do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy również, że Mach & Partner Consulting dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe,
firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

7.Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres iod@machconsulting.pl z wpisanym w
tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można
wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

