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Regulamin udziału w szkoleniu:
„PRF w Medycynie Estetycznej”

§1
Poprzez „szkolenie” rozumie się jednodaniowe wydarzenie edukacyjne pod nazwą: „PRF
w Medycynie Estetycznej”, które odbędzie się dnia 25 października 2019 roku we
Wrocławiu.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatu praktycznego.
§2
Organizatorem szkolenia jest firma FM Produkty Dla Stomatologii Wojciech Feć, Beata Feć
sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 112, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000026806, REGON: 350802955, NIP 6761017460, www.fmdental.pl, zwana
dalej „FM Dental”
§3
Poprzez „Zamawiającego” rozumie się osobę, która zgłosiła chęć udziału w szkoleniu.
§4
W celu zawarcia umowy sprzedaży szkolenia Zamawiający musi dokonać:
1. Za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeń dostępnego na stronie
www.fmdental.pl lub www.prfszkolenia.pl
2. Poprzez pocztę elektroniczną na adres szkolenia@fmdental.pl
3. Telefonicznego u pracownika FM Dental.
4. Osobiście w siedzibie FM Dental.
5. Za pośrednictwem przedstawiciela FM Dental.
Zakończeniem procesu przyjęcia zgłoszenia i zawarcia umowy sprzedaży szkolenia jest
zarejestrowanie opłaty za szkolenie na koncie wskazanym przez FM Dental.
O kolejności zgłoszeń decyduje termin otrzymania opłaty za szkolenie na koncie FM Dental.
§5
1. Po dokonaniu zgłoszenia, Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
a) gotówką lub kartą w siedzibie FM Dental,
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b) przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego
banku na wskazany przez FM Dental numer konta,
c) płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego.
2. Koszt uczestnictwa w szkoleniu
a) Cena promocyjna szkolenia przy zgłoszeniach i wpłatach dokonanych do dnia
30.09.2019 r. dla lekarza posiadającego prawo do wykonywania zawodu wynosi
1800 zł brutto.
b) Cena promocyjna szkolenia dla pozostałych osób (bez numeru prawa do
wykonywania zawodu lekarza) przy zgłoszeniach i wpłatach dokonanych do dnia
30.09.2019 r. wynosi 2214 zł brutto.
c) Cena regularne szkolenia przy zgłoszeniach i wpłatach dokonanych od dnia
1.10.2019 r. dla lekarza posiadającego prawo do wykonywania zawodu wynosi:
2390 zł brutto.
d) Cena regularne szkolenia dla pozostałych osób (bez numeru prawa do
wykonywania zawodu lekarza) przy zgłoszeniach i wpłatach dokonanych od dnia
1.10.2019 r. wynosi 2939,70 zł brutto.
W cenie Zamawiający otrzymuje: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat
uczestnictwa, posiłek i materiały.
§6
Zmawiający ma prawo zrezygnować z udziału w zakupionym szkoleniu pod warunkiem złożenia
w FM Dental w formie pisemnej, poprzez e-mail bądź faks oświadczenia o rezygnacji. Data
doręczenia do FM Dental oświadczenia jest datą rezygnacji ze szkolenia. W przypadku
rezygnacji z udziału w szkoleniu
w terminie dłuższym niż czternaście dni kalendarzowych przed planowym rozpoczęciem
szkolenia, FM Dental zwróci Zamawiającemu 100% kosztu zakupionego szkolenia. W przypadku
rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż czternaście dni kalendarzowych,
a dłuższym niż siedem dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, FM
Dental obciąży Zamawiającego 50% kosztów zakupionego szkolenia. W przypadku rezygnacji ze
szkolenia w terminie krótszym niż siedem dni kalendarzowych przed planowanym
rozpoczęciem kursu, FM Dental obciąży Zamawiającego 100% kosztów zakupionego szkolenia.
§7
W przypadku nie złożenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, FM Dental jest upoważniona
do obciążenia Zamawiającego opłatą stanowiącą 100% kosztów zakupionego szkolenia.
§8
W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie FM Dental, zwróci on
Zamawiającemu pełną wpłaconą przez uczestnika wartość szkolenia.
§9
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FM Dental może odwołać wydarzenie bez podania przyczyn w terminie nie krótszym niż
siedem dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
§10
Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną po planowanym terminie zakończenia
szkolenia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany
bezpośrednio na kartę Zamawiającego.
§11
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J., ul. J. Lea 112, 30–133
Kraków, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji szkolenia i celach
marketingowych Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu
odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.
Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia i usunięcia danych przekazanych FM Dental jest
dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego FM Dental pocztą elektroniczną
wraz z podaniem imienia i nazwiska Zamawiającego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością udziału w szkoleniu.
§12
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Kraków, 10 września 2019 r.

