REGULAMIN PLATFORMY „AKADEMIA DENTAL TRAINER”
1. Organizatorem kursów online jest firma DENTAL TRAINER KAROLINA KOPCIEWICZ KOZICKA z siedzibą przy ul.
Fieldorfa 14/15, 03-984 Warszawa, NIP 5632308338, REGON 060508565.
KURSY ONLINE
1. Organizator realizuje kursy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem
www.akademia.dentaltrainer.pl
2. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. opłatę na uczestnictwo wkursie, temat kursu, program,
3. Kursy online oferowane przez Dental Trainer są szkoleniami uzupełniającymi. Nie dają one uprawnień do
wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej lub asystentki stomatologicznej.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w kursie jest wykupienie dostępu do platformy. Dostęp jest bezterminowy.
2. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz
akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w regulaminie szkolenia, który dostępny jest na stronie
www.akademia.dentaltrainer.pl przy formularzu rejestracji.
3. Uczestnik wyraża zgodę, aby komunikacja pomiędzy nim a Organizatorem była za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonu.
CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Ceny kursów podane są w złotych polskich.
2. Uczestnik, w związku z zapisem na szkolenie niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wnosi opłatę za
szkolenie poprzez platformę Przelewy24.
5. Organizator nie jest płatnikiem VAT. Wystawiana jest faktura dla nievatowców.
6. Wniesienie pełnej opłaty za kurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.W przypadku zakupów produktów cyfrowych takich jak kursy online nie przysługuje prawo zwrotu.
PRAWA AUTORSKIE
1. Wszystkie kursy DENTAL TRAINER są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub
nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega
odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997
roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres,
numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie
do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji szkolenia dla danej osoby/grupy osób. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa jego realizacja.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do momentu wysłania prośby o ich usunięcie z bazy przez
zgłaszającego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2018 r.

