Warunki uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach

Informacje ogólne:
- Szkolenia realizowane są w Centrum Szkoleniowym firmy Encon Sp. z o.o. przy ul. Gagarina 4 we
Wrocławiu lub po wcześniejszym uzgodnieniu w miejscu wskazanym przez Organizatora lub
Zamawiającego.
- Centrum Szkoleniowe Encon Sp. z o.o. posiada autoryzację na prowadzenie grupy szkoleń z
zakresu systemów automatyki SIMATIC wydaną przez firmę Siemens Sp. z o.o.
- S zkolenia organizowane są zgodnie z terminarzem dostępnym na stronie www.szkolenia.encon.pl
lub po wcześniejszym uzgodnieniu w terminie wskazanym przez Organizatora lub Zamawiającego.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionej Karty zgłoszenia na
szkolenie oraz dokonanie stosownej wpłaty na konto organizatora nie później niż na 1 tydzień przed
rozpoczęciem szkolenia.
- Wypełnioną Kartę zgłoszenia na szkolenie prosimy przesłać faksem na numer +48 71 793 64 08 lub drogą
elektroniczną na adres szkolenia@encon.pl .
- Przy dokonaniu wpłaty w tytule opłaty prosimy podawać: symbol wybranego szkolenia oraz nazwisko
uczestnika (lub uczestników).
- Zakres tematyczny szkoleń autoryzowanych jest określony przez wymagania stawiane przez firmę Siemens
Sp. z o.o. i nie podlega modyfikacjom.
- Zakres tematyczny szkoleń autorskich oraz warsztatów może podlegać modyfikacjom po wcześniejszym
ustaleniu w zależności od indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
- Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
- Encon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Jeżeli nowy zaproponowany termin
szkolenia nie będzie Państwu odpowiadał, możliwa jest rezygnacja z udziału w szkoleniu. W tym
przypadku dokonane przedpłaty zostaną zwrócone.
- Ewentualne odwołanie uczestnictwa prosimy składać pisemnie (faksem lub drogą elektroniczną)
najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. Po tym terminie wpłacona kwota nie
podlega zwrotowi.
- Cena szkolenia obejmuje: podręczniki oraz materiały szkoleniowe, obiad w restauracji, zimne i ciepłe
napoje, słodycze.
- Wszystkim wpłacającym wystawiamy faktury VAT, prosimy o podanie numeru NIP w karcie zgłoszeniowej.
- Każdy uczestnik szkolenia/warsztatów po zakończeniu otrzymuje certyfikat uczestnictwa.
- Do cen netto podanych w ofercie należy doliczyć ustawową stawkę VAT.
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Dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach Zgłoszenia jest Encon Sp. z o.o. Dane
osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami 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.
3. Uczestnik ma prawo do pełnego dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone.
4. Informujemy, że przekazane Organizatorowi dane osobowe są przetwarzane w celu i w sposób
określony w „Polityce Prywatności Encon Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej
Organizatora, pod adresem www.encon.pl (zwaną dalej „Polityką”).
5. Przed przekazaniem do Organizatora swoich danych osobowych, wymagane jest zapoznanie się z
zapisami Polityki i akceptacja jej postanowień przed przekazaniem danych osobowych do
Organizatora. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Polityki.

- Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1
Kodeksu Cywilnego.
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