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Regulamin szkoleń otwartych online 

Ważny od 1 stycznia 2021 r. 

 

Liczba uczestników i gwarancja przeprowadzenia  

W trosce o jakość szkolenia liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Nie określamy minimalnej liczby uczestników. Szkolenie zostanie przeprowadzone nawet dla jednego 

słuchacza.  

Program i informacje o szkoleniu  

Dostępne są na stronie szkolenia, na którą możne wejść ze głównej strony szkoleniowej 

https://maciejwnuk.pl/szkolenia/ . Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia drobnych uzupełnień 

do programu. 

Zamówienia 

Można składać:  

➢ przez sklep internetowy (forma preferowana): https://maciejwnuk.pl/sklep/  

Regulamin sklepu dostępny jest pod adresem: https://maciejwnuk.pl/sklep/regulamin-sklepu/  

➢ e-mailem na adres szkolenia@maciejwnuk.pl lub telefonicznie, podając dane niezbędne do 
wystawienia faktury lub faktury pro forma.  

Cena 

Informacja o cenie szkolenia i dostępnych promocjach podana jest na stronie szkolenia oraz w sklepie.   

Często stosujemy dwie ceny:  

➢ niższą - przy przedpłacie, zazwyczaj do dwu dni roboczych przed szkoleniem, 

➢ wyższą - przy zapłacie po szkoleniu (termin 14 dni).  

Usługa jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (cena 

netto = brutto).  

Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia online na żywo, materiały w wersji elektronicznej, 

zaświadczenie o udziale w szkoleniu w formacie PDF.  

Zamawiając szkolenie należy zaznaczyć, czy chcą Państwo otrzymać fakturę i podać w takiej sytuacji 

NIP nabywcy. W pozostałych przypadkach otrzymają Państwo paragon.  

Promocja: 3 w cenie 2. W przypadku stosowania takiej promocji do określonego szkolenia, zamawiając 

szkolenie dla dwóch pracowników – zamawiający otrzymuje udział trzeciego w cenie. (Analogicznie - 

kupując dla 4 pracowników otrzymuje 2 dodatkowe udziały, itd.). Informacja o stosowaniu tej promocji 

podawana jest na stronie szkolenia i w sklepie.  

antykorupcja – compliance – etyka 

Maciej Wnuk 
rozwijamy kompetencje 

  +48 601 209 239 

  szkolenia@maciejwnuk.pl 

   https://maciejwnuk.pl 

  ul. Szobera 6 / 81, 01-318 Warszawa 

   NIP 118-006-88-26, REGON 002046963 
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Wybór terminu i formy płatności  

Jeśli różnicujemy w zależności od terminu płatności, to zamawiając w sklepie internetowym należy 
wybrać termin płatności – cena dostosuje się do wybranego terminu.  

Płatność przed szkoleniem - można wybrać dowolną formę płatności w sklepie. Jeżeli zamawiający 
potrzebuje wcześniej faktury pro forma – prosimy wybrać opcję "Przelew bankowy" i poprosić o pro 
formę w uwagach do zamówienia. 

Płatność po szkoleniu – zamawiając w sklepie należy wybrać opcję "Przelew bankowy". Po szkoleniu 
zamawiający otrzyma fakturę z 14 dniowym terminem płatności. Złożenie zamówienia oznacza 
zobowiązanie do zapłaty. 

Rezygnacja, odstąpienie od umowy, nieobecność na szkoleniu  

Rezygnacja ze szkolenia z całkowitym zwrotem wpłaconej kwoty (odpowiednio: ze zwolnieniem z 
obowiązku zapłaty) możliwa jest najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. 

W przypadku zamawiających, którzy są konsumentami, odstąpienie od umowy możliwe jest w ciągu 
14 dni od złożenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego szkolenie. Składając 
zamówienie w sklepie internetowym konsument zaznacza okienko z żądaniem wykonania usługi przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy. Składając zamówienie w inny sposób konieczne jest 
oświadczenie e-mailowe.  

Zasady odstąpienia od umowy dotyczące konsumenta przysługują również osobie fizycznej 
zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w 
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W przypadku, jeżeli przewidywany uczestnik (uczestnicy) szkolenia nie będą mogli wziąć w nim udziału 
z dowolnych powodów – wpłacone środki nie przepadają. Zamawiający może skierować nieobecnych 
słuchaczy do udziału w kolejnym takim samym szkoleniu lub może wykorzystać wpłacone środki na 
zakup innego szkolenia lub e-booków. Ze względów organizacyjnych zalecane jest wcześniejsze 
poinformowanie o nieobecności na adres szkolenia@maciejwnuk.pl, jednak brak powiadomienia w 
żaden sposób nie ogranicza prawa do wykorzystania wpłaconych środków.  

Warunki techniczne 

➢ Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie MS Teams.  

➢ Do udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer z połączeniem internetowym, klawiaturą oraz 
głośnikiem lub słuchawkami. Opcjonalnie: mikrofon i kamera umożliwią uczestnikowi udział 
audio i video, jednak podstawową formą komunikacji będzie czat.    

➢ Dostęp do szkolenia można uzyskać przez popularne przeglądarki internetowe. Nie jest 
konieczne instalowanie programu MS Teams, ale w przypadku posiadania tej aplikacji – 
zachęcamy do skorzystania z niej.   

➢ Przed szkoleniem uruchomimy spotkanie testowe, aby umożliwić przetestowanie poprawnego 
zalogowania się na szkolenie.  

Warunki uczestnictwa:  

➢ W szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy skierowani przez zamawiających oraz którzy wyrażą 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i regulamin szkolenia. Procedura opisana 
jest niżej.  
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➢ Dwa dni robocze przed szkoleniem prześlemy na adres e-mail zamawiającego informacje dla 
uczestników: dane do logowania na szkolenie, harmoniogram oraz odnośnik do 
indywidualnego formularza rejestracyjnego z wymaganymi zgodami na przetwarzanie danych 
osobowych oraz na regulamin szkolenia. Zamawiający przekaże te informacje uczestnikom 
kierowanym przez siebie na szkolenie. Nie ma potrzeby przesyłania danych uczestników 
bezpośrednio do nas.  

➢ Jeżeli zamawiający zamawia szkolenie dla siebie – jako uczestnik powinien również wypełnić 
formularz rejestracyjny uczestnika.  

➢ Wypełnienie indywidualnego formularza rejestracyjnego uczestnika jest warunkiem 
dopuszczenia do szkolenia (wpuszczenia do wirtualnego pokoju szkoleniowego).   

➢ Szkolenie może być przez nas nagrywane, wyłącznie w celu rozpatrywania ewentualnych 
roszczeń reklamacyjnych.  

➢ Uczestnicy nie mają prawa nagrywania szkolenia. Uczestnik nagrywający szkolenie może zostać 
usunięty ze szkolenia.  

➢ Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia z przyczyn od nas niezależnych. 
Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu wpłaconej kwoty. 

➢ Zamawiający zgadza się na wystawienie faktury w postaci elektronicznej.  

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych:  

➢ Administratorem danych osobowych osoby zamawiającej i uczestników szkolenia jest Maciej 
Wnuk, ul. Szobera 6 / 81, 01-318 Warszawa, dedykowany adres e-mail w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych: rodo@maciejwnuk.pl.  

➢ Dane osobowe osoby zamawiającej oraz uczestników szkolenia będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO „umowa lub działania w celu zawarcia umowy” w celu 
przygotowania, obsługi i przeprowadzenia szkolenia oraz obsługi procesu reklamacyjnego. 

➢ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia (skutkiem 
niepodania danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak 
możliwości zawarcia samej umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, 
licząc od dnia zakończenia szkolenia w związku z celem dotyczącym przygotowania, obsługi i 
przeprowadzenia szkolenia.  

➢ Nagranie ze szkolenia będzie przechowywane do upływu terminu na składanie reklamacji lub 
do czasu potwierdzenia prawidłowego wykonania umowy przez wszystkich zamawiających 
szkolenie.  

➢ Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym firmom w celach marketingowych. 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów 
administratora danych przez podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych w 
szczególności: księgowe, bankowe, IT, hostingowe, komunikacji drogą elektroniczną.  

➢ Polityka prywatności jest dostępna pod adresem: https://maciejwnuk.pl/polityka-
prywatnosci/  

➢ Osoby przekazujące swoje dane osobowe mają prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania 
(poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do 
żądania usunięcia danych osobowych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach 
określonych w art. 15-21 RODO. 
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