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Regulamin szkolenia MacGadki:
Podstawy systemu macOS

1. Szkolenie odbędzie się w dniach 30 marca 2019 r. we Wrocławiu.
2. Organizatorem szkolenia jest k7 Miłosz Staszewski Jolanta Soja s.c.
3. Uczestnikiem Szkolenia może zostać każdy, kto zgłosi swoje uczestnictwo i uiści opłatę według obowiązującego cennika dostępnego
na stronie internetowej https://k7.eu/szkoleniamacgadki.
4. Szkolnie nie jest autoryzowanym szkoleniem Apple, nie wiąże się z certyfikacją Apple, a jego treść nie jest w żaden sposób
zatwierdzona przez Apple.
5. Warunkiem niezbędnym do udziału w Szkoleniu jest posiadanie komputera Apple we wspieranej oficjalnie przez system macOS 10.14
konfiguracji wraz z zainstalowaną stabilną, najnowszą wersją systemu macOS Mojave. Organizator nie bierze na siebie
odpowiedzialności za niemożliwość uczestnictwa w Szkoleniu, w przypadku gdy Uczestnik Szkolenia posiada inny system operacyjny
lub też posiada instalację, która narusza standardowe zachowanie oferowane przez Apple.
6. Opłata wynosi 799 zł brutto (649,59 zł netto) i należy ją uiścić niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie
https://k7.eu/szkoleniamacgadki. W przypadku niedokonania płatności organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia danej osoby
z listy uczestników Szkolenia.
7. Wpłat należy dokonywać na konto k7 s.c.: mBank S.A. 73 1140 2004 0000 3602 7342 4392, wpisując jako tytuł przelewu „Podstawy
macOS, 30.03.2019 r., Wrocław, imię i nazwisko”.
8. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w Szkoleniu po dniu 15 marca 2019 r. nie otrzymają zwrotu dokonanej wpłaty.
9. Zgłoszenia uczestnictwa dokonywać można tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
https://k7.eu/szkoleniamacgadki. Każda z osób, która zarejestruje się poprzez formularz zgłoszeniowy i poprawnie go wypełni,
automatycznie otrzyma wiadomość zwrotną na adres e-mail podany w formularzu. Wiadomość zwrotna jest jednocześnie
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnika.
10. Nagrywanie Szkolenia jest zabronione (zarówno wideo jak i audio).
11. Organizator zastrzega, że maksymalna liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu to 12.
12. Organizator informuje, iż podane przez Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury VAT – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 - tekst jednolity, z późn. zm) oraz niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, “RODO").
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na i ze Szkolenia.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas
Szkolenia.
15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie odbywania się Szkolenia.
16. Uczestnicy Szkolenia obowiązani są w trakcie Szkolenia do niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innych Uczestników Szkolenia.
W przypadku, gdy Uczestnik Szkolenia do powyższej zasady się nie stosuje, nie przestrzega zasad współżycia społecznego lub w inny
sposób zakłóca przebieg Szkolenia, Organizator wyprosi Uczestnika Szkolenia. Wówczas Uczestnikowi Szkolenia nie przysługuje zwrot
kosztów związanych ze Szkoleniem.
17. W przypadku konieczności dokonania zmian kadrowych, Organizator może zmienić prowadzących na inne osoby o kwalifikacjach
uprawniających je do przeprowadzenia szkolenia. Zmiana szkolących nie uprawnia Uczestnika Szkolenia do odstąpienia zawartej
umowy.
18. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

str. 1 / 1

k7 and the k7 logo are trademarks of Milosz Staszewski, registered in the U.S. and other countries.
k7 i znak graficzny k7 są zastrzeżonymi znakami Miłosza Staszewskiego chronionymi w Polsce, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

