OPTYMALIZACJE

NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI

Regulamin otwartych szkoleń Robotic Process
Automation (RPA) PIRXON SA
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

Organizatorem otwartych szkoleń RPA jest PIRXON SA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Gdańska VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: KRS 0000756045, NIP: 957-09-94350, REGON: 220595000, zwana dalej Organizatorem.
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach RPA organizowanych przez Organizatora.
Uczestnikiem szkolenia może być imienny reprezentant każdej osoby prawnej, który wypełni
formularz zgłoszeniowy, zaakceptuje regulamin szkolenia oraz dokona przedpłaty na wskazany
rachunek bankowy Organizatora.
Treść Regulaminu i wszelkie jego zmiany dostępne są na stronie internetowej Organizatora
pirxon.com.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚĆ
1.

2.

3.

4.

5.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na
szkolenie „Zgłoszenie na szkolenie RPA”, dostępnego na stronie internetowej pirxon.com wraz z
zaznaczeniem odpowiednich zgód oraz dokonanie przedpłaty za szkolenie na wskazany rachunek
bankowy Organizatora.
Uczestnik dokonując zgłoszenia określa termin szkolenia, w którym chce wziąć udział w formularzu
rejestracyjnym. Zgłoszenie (tj. wybór terminu szkolenia) powinno nastąpić najpóźniej 5 dni
roboczych przed wskazanym przez Uczestnika terminem.
Program oraz cena szkolenia podane są na stronie internetowej dedykowanej konkretnemu
szkoleniu RPA. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik akceptuje zarówno
program, jak i cenę.
Uczestnik dokonuje przedpłaty za szkolenie na podstawie danych wskazanych przez Organizatora.
Po dokonaniu przedpłaty Uczestnik otrzyma link do pokoju szkoleniowego oraz fakturę VAT
wystawioną na podstawie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator wystawi
fakturę VAT za szkolenie w terminie do 5 dni roboczych po dokonaniu przedpłaty.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze
szkolenia online spowodowane:
a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty
elektronicznej,
b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane
zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia,
z przyczyn niezależnych od Organizatora,
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c)

6.

siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Organizatora, w szczególności
takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych,
faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający dokonanie rejestracji i/lub
przeprowadzenie szkolenia.
Organizator potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu poprzez wystawienie imiennego certyfikatu dla
Uczestnika zawierającego m.in. tytuł, termin i czas trwania szkolenia.

§ 3 ZMIANA TERMINU I REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
1.

2.

3.

Uczestnik może zmienić termin szkolenia, który wskazał w formularzy rejestracyjnym. W takim
wypadku powinien zgłosić ten fakt drogą elektroniczną na adres biuro@pirxon.com najpóźniej 1
dzień roboczy przed wskazanym pierwotnie terminem.
Uczestnik ma prawo również zrezygnować z udziału w szkoleniu. Aby zrezygnować, po dokonaniu
przedpłaty powinien zgłosić ten fakt na adres biuro@pirxon.com najpóźniej 3 dni robocze przed
wskazanym terminem szkolenia. Organizator wówczas zwróci pełną kwotę przedpłaty na konto
wskazane przez Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania i/lub zmiany terminu szkolenia. W takim wypadku
Uczestnik zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestracji wraz
z podaniem nowego terminu najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym terminem.

§ 4 ZGODY I OŚWIADCZENIA
1.
2.

3.

4.
5.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Dane Uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystane przez Organizatora w
związku realizacją szkolenia, tj. do ustalenia listy uczestników szkolenia, organizacji szkolenia,
stworzenia i przechowywania listy wydanych certyfikatów.
Uczestnik upoważnia Organizatora jako administratora danych osobowych do przetwarzania
danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym obecnie i w przyszłości w zakresie
niezbędnym oraz przekazywania informacji handlowej o ofercie Organizatora.
Organizator oświadcza, iż podanie powyższych danych jest dobrowolne, a każdy Uczestnik ma
prawo do zmieniania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych.
Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Uczestnika
oznacza niemożność dokonania rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu.
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