Regulamin szkolenia Business Intelligence

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniach oraz zasady sprzedaży
prowadzonej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem asbi.asari.pl
Organizatorem Wydarzenia i właścicielem Platformy jest ASARI spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
00000252082, NIP 7010010937, wysokość kapitału zakładowego 86.500 zł
2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą następujących form:
a. poczta elektroniczna: kontakt@asari.pl
b. kontakt telefoniczny: +48 22 830 72 40
§2 Definicje
1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, dokonująca transakcji z Organizatorem za pośrednictwem Platformy
2. Konsument – Klient posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu
cywilnego;
3. Platforma – serwis internetowy umożliwiający Klientowi zawieranie transakcji ze
Sprzedawcą, dostępny pod adresem asbi.asari.pl
4. Wydarzenie – prezentowane w Platformie szkolenie, w którym uczestnictwo i organizacja
odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie;
5. Bilet- dokument imienny uprawniający do udziału w Wydarzeniu.
6. Przedsiębiorca – Klient posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 Kodeksu
cywilnego.

§3 Zasady korzystania z Platformy
1. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Platformy to:
a. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
b. Aktualna przeglądarka Internetowa.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z postanowieniami
Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Klient nie może zakłócać funkcjonowania Platformy.
4. Korzystanie ze wszelkich treści dostępnych w Platformie i nabywanych za jej pomocą
dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie użytku osobistego Klienta.

§4 Umowa uczestnictwa w Wydarzeniu oraz sposób płatności
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest płatne. Cena wydarzenia jest kwotą netto.

2. Zawarcie umowy uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się za pośrednictwem Platformy
poprzez nabycie biletu .
3. W celu zawarcia umowy Klient wypełnia formularz dostępny pod adresem
asbi.asari.pl/kup-bilet/ i potwierdza zawarcie umowy kliknięciem w przycisk potwierdzający.
4. Po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta zostaną wysłane informacje o
sposobie dokonania płatności za udział w Wydarzeniu.Płatność za udział w Wydarzeniu jest
dokonywana przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego przez Organizatora w
ciągu 4 dni od zawarcia umowy.
5. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Organizatora, na adres poczty elektronicznej Klienta
zostanie wysłana Faktura VAT oraz Bilet potwierdzający udział w Wydarzeniu.
6. Klient może nabyć udział w Wydarzeniu tylko na swoją rzecz i we własnym imieniu (Bilet
imienny a nie na okaziciela).

§5 Przebieg Wydarzenia
1. W opisie każdego szkolenia podane są szczegółowe informacje o zakresie szkolenia, w
szczególności: agenda, wykaz prelegentów, cena oraz szczegóły organizacyjne.
2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest opłacenie udziału oraz posiadanie Biletu i
wylegitymowanie się nim w dniach organizacji Wydarzenia.
3. O uczestnictwu w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie
prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym Wydarzeniu będzie już
zamknięta oraz w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób.
4. Organizator zastrzega, że w szkoleniu może brać udział inna liczba uczestników, aniżeli
przedstawiona w opisie Wydarzenia.
5. Klient w trakcie szkolenia zobowiązany jest do zachowywania się zgodnie z powszechnie
akceptowanymi standardami, z uwzględnieniem poszanowania innych uczestników szkolenia
oraz osób prowadzących szkolenie.
6. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się, Organizator jest uprawniony do
wyproszenia Klienta ze szkolenia. Przez nieodpowiednie zachowanie rozumie się w
szczególności używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, pozostawanie pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających substancji w trakcie
szkolenia lub w inny sposób zakłócanie przebiegu szkolenia. Wyproszenie ze szkolenia nie
uprawnia Klienta do żądania zwrotu kosztu uczestnictwa w Wydarzeniu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany godziny lub terminu przeprowadzenia szkolenia;
2. Zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia;
3. Zmiany opisu wydarzenia, w tym między innymi agendy, nieznacznej modyfikacji
zakresu Wydarzenia oraz prelegentów;
4. Odwołania Wydarzenia w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Klientów nie jest
wystarczająca do przeprowadzenia Wydarzenia lub Wydarzenie nie może się odbyć z
przyczyn niezależnych od Organizatora.
8. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia, Organizator poinformuje Klienta o takim fakcie na
adres poczty elektronicznej Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z
udziału w Wydarzeniu, o czym powinien poinformować Organizatora na adres poczty
elektronicznej kontakt@asari.pl w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od otrzymania
zawiadomienia o zmianie terminu Wydarzenia, lecz nie później niż na dzień przed nowo
wyznaczonym terminem Wydarzenia. W takim przypadku Organizator zwróci Klientowi
zapłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z udziału w Wydarzeniu.

9. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator jest uprawniony do zaproponowania
Klientowi udziału w innym Wydarzeniu o podobnej tematyce i podobnych warunkach
komercyjnych lub zwróceniu mu uiszczonej opłaty.
10. Brak udziału Klienta w Wydarzeniu, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za Bilet na to
Wydarzenie.

§7 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy,.
2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem powinien złożyć Organizatorowi
stosowne oświadczenie. Oświadczenie może zostać wysłane na adres kontakt@asari.plDo
zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem
terminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w przypadku umowy o
świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Klientowi będącemu Konsumentem
wniesioną opłatę za uczestnictwo w Wydarzeniu za pomocą takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Klient. Organizator za zgodą Klienta jest uprawniony do zwrotu środków
za pomocą innego sposobu płatności.

§8 Prawa autorskie
1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientom w ramach szkoleń Sprzedawcy
objęte są prawem autorskim.
2. Przeniesienie własności materiałów szkoleniowych nie skutkuje przejściem autorskich praw
majątkowych do tych materiałów.
3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania obrazu lub dźwięku z przebiegu szkolenia, chyba
że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
4. Klient nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub
wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych bez zgody Organizatora, chyba że
jego działanie mieści się w granicach działania dozwolonego przepisami prawa.
5. Organizator jest uprawniony do zablokowania dostępu do materiałów szkoleniowych
Klientowi, który korzysta z nich w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub
treścią przepisów prawa.

§9 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom Wydarzenia
przez inne osoby, będące uczestnikami lub przebywające w miejscu Wydarzenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty należące do Klientów, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
3. Skorzystanie przez Organizatora z uprawnienia do zmiany terminu lub odwołania
Wydarzenianie może stanowić podstawy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń

odszkodowawczych w stosunku do Organizatora, w szczególności Klientowi nie przysługuje
prawo do żądania zwrotu kosztów przejazdu lub rezerwacji noclegu.

§10 Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail: kontakt@asari.pl.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji
oraz żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na podany przy zawarciu umowy adres poczty
elektronicznej, chyba że Klient w sposób wyraźny wskaże inny adres. Organizator jest
ponadto uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty
tradycyjnej.
5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi
takiemu Klientowi przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Informacja podawana w związku z wymogami RODO:
a. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul.
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”), z którym kontaktować się
można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
b. Dane osobowe przetwarzane są:
i.
w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Operatora, na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;
ii.
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach
analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO;
iii.
na podstawie zgody Klienta w celu prowadzenia marketingu produktów i
usług podmiotów trzecich, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO;
iv.
ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o
świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
c. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania
danych uniemożliwia świadczenie usług na rzecz Klienta.
d. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące portale ogłoszeń,
dostawcy usług IT, dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi,
podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające
dane, podmioty z zakresu dochodzenia należności, doradcy zewnętrzni, kancelarie
prawne oraz inni podwykonawcy, z których korzysta Administrator w celu świadczenia
Usług.
e. Okres przechowywania danych.

i.

2.
3.
4.

5.

6.

Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres
świadczenia usługi przez Administratora, a następnie do momentu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych i podatkowych.
ii.
Dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego Administratora będą
przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.
iii.
Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do
czasu wycofania zgody.
f. Klientowi przysługuje prawo do:
i.
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania;
ii.
przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie
zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług);
iii.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim
przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora;
iv.
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą
przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
v.
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
poprzez profilowanie.
h. Operator może wykorzystywać anonimowe dane, gromadzone przez Klienta i jego
Użytkowników w celach statystycznych.
Klient oświadcza i gwarantuje, że dane przez niego gromadzone za pomocą Usług są przez
niego gromadzone zgodnie z prawem.
Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Klienta .
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych i gromadzonych danych. W
szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, jak
również przed przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, udzielając swoim
pracownikom upoważnień dostępu do danych tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu
świadczenia Usług.
Wszelkie dane wprowadzane i gromadzone przez Klienta oraz jego powiązanych
Użytkowników stanowią jego własność i w każdej chwili ma on prawo wglądu do tych danych,
ich zmiany oraz usunięcia.

§12 Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne,
nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta
nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W
przypadku Klientów będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej

na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa
państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
3. Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora, przy czym przedmiotowe
określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Klientów będących
Konsumentami.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania jednostronnych zmian w Regulaminie
z powodu zmiany obowiązujących przepisów, zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług
oraz zmian doprecyzowujących lub ujednolicających Regulamin.
5. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stronie
asbi.asari.pl, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie
jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

