Regulamin
§.1 Organizujący szkolenia
Organizatorem szkoleń jest AIRCON Sp. z.o.o z siedzibą w Markach, 05-270 Marki, ul. Okólna 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000147972;
NIP: 5262419501; REGON: 016239875; kapitał zakładowy: 60 000 zł.
§.2 Szkolenia
AIRCON Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych na stronie interne
towej: www.szkolenia.mdv.com.pl. Zamawiający poprzez opłacenie, uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach technicznych akceptuje
i przyjmuje Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach, jak również Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w AIRCON Sp. z o.o.
-

§.3 Zgłoszenie uczestnictwa
W celu zapisania się na szkolenie lub przedłużenia bieżącego certyfikatu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje sie na
stronie: www.szkolenia.mdv.com.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego
terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z AIRCON Sp. z o.o. Ilość osób na
dane szkolenie jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zamawiający przedłużenie bieżacego certyfikatu powinien posiadać certyfikat za szkolenie odbyte w poprzednim sezonie szkoleniowym w siedzibie AIRCON Sp. z o.o. Przedłużenie certyfikatu jest możliwe wyłącznie
w ciągu 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego.
§.4 Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w AIRCON Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczest
nictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy
w formie pisemnej do AIRCON Sp. z o. o.) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez
AIRCON Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkole
nia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej
o faktyczne koszty poniesione przez AIRCON Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału
w szkoleniu AIRCON Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
-

-

§.5 Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez AIRCON Sp. z o.o. według wyboru Zamawiającego, AIRCON Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę
w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. AIRCON Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen
i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku
może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
§.6 Ceny szkoleń i warunki płatności
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie
obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez
AIRCON Sp. z o.o. do świadczenia usług w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
szkolenia uiszcza opłatę na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia. Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi do
mniemaną rezygnację ze szkolenia lub przedłużenia certyfikatu i upoważnia AIRCON Sp. z o.o. do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.
-

§.7 Ochrona danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycz
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej jako „RODO”, informujemy, że:
-

1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest AIRCON Sp. z o.o. z, ul. Okólna 45, 05-270 Marki (adres e-mail:
aircon@aircon.pl, tel.+48 22 390 53 55).
Dane
osobowe uczestników szkolenia (imiona, nazwiska, adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego
2.
wykonania umowy na realizację szkolenia, przez czas niezbędny do wykonania umowy, jak również po jej wykonaniu przez okres prze widziany przepisami prawa.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia jest art. 6 ust 1 lit. b RODO (umowa).
4. Podanie danych osobowych uczestników szkolenia jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy przez AIRCON Sp. z o.o., a
ich niepodanie uniemożliwia jej zawarcie.
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5. Założeniem jest, że administrator nie przekazuje danych uczestników szkolenia innym podmiotom, niemniej jednak w uzasadnionych
przypadkach odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być m.in. podmioty świadczące usługi na
rzecz administratora, podmioty realizujące wsparcie techniczne (w tym dział IT), organizacyjne i doradcze.
6. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez administratora, mogą przysługiwać następujące prawa:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Informujemy, że w/w administrator nie zamierza przekazywać danych, o których mowa powyżej, do żadnego państwa trzeciego.
8. Dane uczestników szkolenia nie podlegają profilowaniu.
§.8 Reklamacje
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do AIRCON Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 30 dni od daty
zakończenia szkolenia.
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