AUDYTY OUTSOURCING ABI ISO 27001
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOKUMENTACJA

SZKOLENIA

Tel.: 668-823-052, Tel.: 507-624-936, E-mail: biuro@audytodo, www:audytodo.pl

REGULAMIN SZKOLE
organizowanych przez Audyt Bezpieczeństwa Informacji Sp. z o.o.

1.

Szkolenia organizuje firma Audy bezpieczeństwa Informacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Al. Kasztanowa 3A-5.

1.

Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach okre lonych w ofercie szkole zamieszczonej na
stronie internetowej www.audytodo.pl.

2.
do wiadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
do 30

3.

W przypadku szkole

4.

Zaj cia odbywaj si w pomieszczeniach dydaktycznych wyposa onych w odpowiedni sprz t multimedialny
oraz wyposa enie pomocnicze.

5.

W cenie szkolenia, ka dy uczestnik otrzymuje niezb dne materia y szkoleniowe.

6.

Uczestnik po uko czeniu szkolenia otrzymuje Certyfikat uko czenia szkolenia.

1.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejno

zg osze .

2.

Podstaw

z Regulaminem Szkole

uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie si

oraz przes anie

wype nionego zg oszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dost pny na stronie
www.audytodo.pl
3.

Zg oszenia przyjmowane s

niej do 5 dni roboczych przed rozpocz ciem szkolenia (liczy si data

wp ywu zg oszenia do Organizatora).
4.

Po up ywie terminu 5 dni roboczych przed rozpocz ciem szkolenia, zg oszenie uczestnictwa jest
dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przes ania
wype nionego formularza zg oszenia w jednej z wy ej okre lonych form.

5.

Po otrzymaniu formularza zg oszeniowego, Organizator prze le potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
drog mailow .

atno ci
1.

Wysoko

op aty za szkolenie jest zgodna z obowi zuj cym terminarzem i cennikiem szkole

zamieszczonym na stronie internetowej www.audytodo.pl z uwzgl
udzielonych Zamawiaj cemu, na zasadach okre
2.

Ceny szkole obejmuj : koszt szkolenia, komplet materia
(bufet kawowy), chyba, e opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmuj

3.

Dane do przelewu zostaną przesłane w osobnym mailu wraz z szczegółowym planem szkolenia,
potwierdzeniem terminu oraz miejsca szkolenia.

4.

W tytule przelewu nale y poda

imię nazwisko i dat szkolenia.

W przypadku, gdy zosta a wystawiona faktura Pro Forma, w tytule przelewu nale y poda numer faktury.
5.

P atno ci za szkolenie nale y dokona

6.

Na pobran wp at Organizator wystawi faktur VAT z tytu u uczestnictwa w szkoleniu.

7.

Ceny szkole s podane w z otych polskich.

8.

Podane ceny s

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a tak e do odwo ania szkolenia.

2.

Organizator zastrzega sobie tak
trener nie b

3.

niej na 5 dni przed rozpocz ciem szkolenia.

y doliczy 23% podatku VAT.

nego zast pstwa w przypadku, gdy

prowadzi szkolenia z przyczyn losowych.

Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie b dzie si ono odbywa planowo, zostan o tym
fakcie poinformowani drog mailow .

4.

Informacja dotycz ca odwo ania szkolenia przesy ana jest na adres e-mail wskazany w zg oszeniu
uczestnictwa na szkolenie.

5.

W przypadku, gdy szkolenie nie odb dzie si z przyczyn Organizatora, dokonane wp aty b d zwracane
w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zako czenia szkolenia.

6.

Organizator poinformuje tak e drog mailow o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

7.

Zamawiaj cy nie mo e domaga si rekompensaty za szkody b d utracone korzy ci wynik e z powodu
odwo ania lub przesuni cia terminu szkolenia.

1.

Rezygnacj

z uczestnictwa w szkoleniu nale y zg osi

Organizatorowi drog

mailow

na adres:

szkolenie@audytodo.pl. Organizator b dzie potwierdza fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
2.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed dat rozpocz cia szkolenia,
a szkolenie zosta o ju op acone, wp

o ci na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiaj cego.
3.

Rezygnacja z uczestnictwa niezg oszona na 5 dni roboczych przed rozpocz ciem szkolenia nie zwalnia od
zap aty. W takim wypadku Zamawiaj cy zobowi zuje si do poniesienia op aty w wysoko ci 100% ceny
szkolenia.

4.
5.

e podj

decyzj o odst pieniu naliczenia ww. op aty.

Ca kowita lub cz ciowa nieobecno

o op acone, nie

stanowi podstawy do roszczenia zwrotu ca o ci lub cz ci nale no ci za szkolenie wobec Organizatora.

1.

Po uko czeniu szkolenia szkolenia, Zamawiaj cemu przys
uczestnik szkolenia ma mo liwo

kontaktu z trenerem, w celu pog bienia wiedzy dotycz cej szkolenia,

.
2.

Kontakt z trenerem jest mo liwy drog mailow . W tym celu Zamawiaj cy wysy a wiadomo
bartosz.szymkow@audytodo.pl, przedstawiaj

3.

Zamawiaj cy ma mo liwo

na adres:

cy tematu szkolenia.

skorzystania dwukrotnie z tej formy opieki szkoleniowej w terminie 30 dni od

daty uko czenia szkolenia.

.

1.

Administratorem danych osobowych jest Audyt Bezpieczeństwa Informacji Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Kasztanowa 3A-5.

2.

Dane osobowe przetwarzane s w celach zwi zanych z organizacj szkole oraz w celu informowania
o innych szkoleniach organizowanych przez Audyt Bezpieczeństwa Informacji Sp. z o.o. w przysz o ci.

3.

Ka da osoba ma prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb dne do wpisania na list
cowe

1.

Niniejszy regulamin obowi zuje od 20 Listopada 2017 r. do odwo ania.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O tre ci zmian regulaminu ka dy
U ytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Us ugodawc na stronie g
Internetowego wiadomo ci o zmianie Regulaminu.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego.

