
REGULAMIN SZKOLEŃ

§1.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie szkoleń
organizowanych przez Akademię Motywacji i Edukacji Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Brzozowa 12/10, 00-286, NIP:5252586700.

§2.

1. Warunkiem zapisania się na szkolenia jest:
a. akceptacja niniejszego Regulaminu
b. przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza
c. dokonania opłaty za szkolenie zgodnie z aktualną ceną podaną na stronie,

§3.

1. Cena szkolenia odbywającego się online lub stacjonarnie podana w ofercie szkolenia jest ceną
wiążącą.

2. Ceny szkoleń są podawane w wartości brutto.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych

Usługobiorców.
4. Zapłata za szkolenie jest dokonywana na bieżąco poprzez platformy umożliwiające dokonanie

zakupu.
5. W przypadku szkoleń obejmujących więcej niż jeden termin zajęć oraz płatność w ratach

uczestnik zobowiązuje się do opłacenia wszystkich zjazdów.

§4.
1. Formularz zgłoszenia zawiera dane Uczestnika Szkolenia, w tym dane do wystawienia

faktury (Nabywca/Odbiorca), dane konkretnej osoby (adres e-mail, nr telefonu).
2. AMIE  potwierdza telefonicznie bądź mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie.

W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Uczestnik otrzymuje wszystkie niezbędne
informacje, na podstawie których uzyskuje dostęp do szkolenia lub niezbędne informacje dot.
szkolenia.

3. Zastrzegamy sobie możliwość nie rozpoczęcia szkolenia w wypadku braku odpowiedniej
liczby chętnych. W tym przypadku cała wpłacona kwota zostaje zwrócona lub po akceptacji
uczestnika przeniesiona na następny wyznaczony termin szkolenia lub na inne szkolenie z
naszej oferty.

4. Informacja dotycząca potwierdzenia bądź odwołania szkolenia zostanie przekazana
uczestnikom najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

5. Certyfikat wydawany jest jedynie po ukończeniu całego szkolenia – tj. udziału we wszystkich
zaplanowanych blokach, wniesieniu opłaty za całe szkolenie oraz wykonaniu przez
uczestnika wszystkich zobowiązań.

§5.



1. W przypadku szkoleń online:
a. AMIE dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń

on-line/Internetowych przebiegało bez zakłóceń i niedogodności dla Uczestników.
AMIE zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do
szkoleń Internetowych, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia
kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie
wynikają z usterek, a z planowanych działań, AMIE zobowiązuje się informować
Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku
możliwości korzystania ze szkoleń Internetowych.

b. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania
z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt AMIE za pośrednictwem poczty e-mail
lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). AMIE niezwłocznie
podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

c. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu
udostępniania szkolenia osobom trzecim.

d. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu
wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkoleń Internetowych i
udostępnionych materiałów

§6.

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie
szkolenia, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do
Usługodawcy.

2. AMIE zastrzega sobie prawo zawieszenia Uczestnika bądź cofnięcia przyznanego mu dostępu
do szkolenia w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania zagrażające sprawnemu
funkcjonowaniu szkolenia bądź zachowuje się w stosunku do AMIE oraz innych
Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

3. Usługobiorca ma prawo rezygnacji w każdej chwili z uczestniczenia w szkoleniu. W
przypadku rezygnacji i opuszczenia szkolenia przez Usługobiorcę, opłata za udział w
szkoleniu  nie podlega zwrotowi w całości ani w części.

4. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać dane JST/JO lub osoby fizycznej, temat
szkolenia on-line/Internetowego, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze
wskazaniem żądania Usługobiorcy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających
reklamację.

§7.

1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności.

2. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez
niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem
RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.



3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji
usługi szkoleniowej, to: Nazwa JST/JO, imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.

4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia
Usługobiorcy zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie są
przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom
trzecim.

5. Administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji spółka z o.o. z
siedzibą w Warszawie (00-286) przy ulicy Brzozowej 12 lok. 10, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000896365, NIP 5252586700, REGON 147116378, reprezentowaną przez
Wspólników – Annę Derwich oraz Jadwigę Jaraczewską, zwaną dalej: AMIE. Z
Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email admindo@amie.pl ,
telefonicznie pod numerem +480536 736 001  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w
niniejszym Regulaminie.

7. Dane osobowe Usługobiorcy i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako Uczestnika szkolenia są
niezbędne dla celów realizacji umowy i wykonania usługi udostępnienia szkolenia. Dane
osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia – uczestnictwa w
szkoleniu AMIE.

8. Usługobiorca ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych
osobowych.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na
mocy przepisów rozporządzenia RODO.

10. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia
Usługobiorcy dostępu do szkoleń on-line/Internetowych. Dane osobowe w postaci nazwy
jego konta w serwisie są przechowywane rok od ostatniego logowania. Po tym czasie konto
Usługobiorcy zostaje usunięte z serwisu.

11. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane – korzystając z usług serwisu Uczestnik
posługuje się określoną przez siebie nazwą Użytkownika, żadne dane osobowe nie są
widoczne dla osób trzecich.

§8.

1. Usługobiorca dokonując zakupu szkolenia on-line/Internetowego wyraża dobrowolnie zgodę
na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie
zapisów Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy
rejestracji w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
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