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Regulamin szkoleń organizowanych przez  
Reputa7on and Brand Management Ins7tute 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Reputa7on 
and Brand Management (dalej: RBM Ins7tute lub Organizator). 

§ 2 Rejestracja 

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz 
uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku danego 
szkolenia. 

2. Rejestracji można dokonać najpóźniej do 5 (pięciu) dni roboczych przed planowaną datą 
rozpoczęcia Szkolenia.  

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. 
Zamawiający powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do 
udostępnienia RBM Ins7tute danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania. 

4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do RBM Ins7tute Zamawiający składa 
ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także 
Formularza zgłoszeniowego. 

5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego RBM Ins7tute przesyła na podany w 
Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Zamawiającego wiadomość z fakturą proforma 
zawierającą informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Szkoleniu. 

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu 

1. Cena danego szkolenia wskazuje wysokość opłaty za udział w Szkoleniu jednej osoby. 
Przy opisie każdego szkolenia na stronie Organizatora  www.rbmins7tute.com jest 
wyszczególnione co dokładnie obejmuje cena.  
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2. Opłatę za udział uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w informacji, o której mowa 
w § 2 pkt. 5 Regulaminu. 

3. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do RBM Ins7tute Zamawiający wyraża 
zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na 
adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym - faktura VAT po uiszczeniu opłaty 
za udział w Szkoleniu  jest  wysyłana  na  adres  poczty elektronicznej Zamawiającego 
wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

4. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jednorazowo na 5 dni roboczych 
przed rozpoczęciem każdorazowo wybranego szkolenia. Ceny za poszczególne szkolenia 
wskazane są na stronie internetowej RBM Ins7tute i są cenami ne\o. Do podanych cen 
należy doliczyć 23% VAT. 

5. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Szkoleniu jest niemożliwy 
z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, RBM Ins7tute wypowiada Zamawiającemu Umowę i 
niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, zwraca Zamawiającemu 
uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Szkoleniu. 

6. Jeżeli opłata za udział nie została uiszczona, a Zamawiający nie wypowiedział lub nie 
odstąpił od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu, Zamawiający pozostaje 
zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego udziału 
Uczestnika w Szkoleniu. 

§ 4 Potwierdzenie udziału w Szkoleniu 

1. Wiadomość, o której mowa w § 2 ust. 5 stanowi Potwierdzenie udziału w Szkoleniu. 

2. Potwierdzenie udziału w Szkoleniu stanowi oświadczenie o przyjęciu przez RBM Ins7tute 
oferty Zamawiającego na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także 
Formularza zgłoszeniowego. 

3. Miejscem zawarcia Umowy jest Warszawa. 

4. Umowa zostaje zawarta w dniu wysyłki Potwierdzenia udziału przez RBM Ins7tute i 
obowiązuje do dnia zakończenia Szkolenia. 

§ 5 Obowiązki Uczestnika lub Zamawiającego 

1. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz jego 
przestrzegania. 
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2. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania 
regulaminu korzystania z obiektu, w którym będzie odbywać się Szkolenie. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników. 
Odpowiedzialność Zamawiającego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec 
Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również 
szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest 
Organizator. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dopilnować, aby zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznali 
się z treścią niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów wskazanych w niniejszym 
paragrafie. 

§ 6 Zmiany w programie Szkolenia 

1. RBM Ins7tute zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. W takim przypadku 
Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 
dni roboczych przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia. 

2. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Zleceniodawcy, RBM Ins7tute 
zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez Zleceniodawcę, a przekazane 
zgłoszenie nie jest wiążące. 

3. RBM Ins7tute zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (odwołania Szkolenia) w 
terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy RBM Ins7tute składa za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez RBM Ins7tute, dokonany zostanie zwrot 
uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy z którego opłata ta została 
dokonana na rzecz RBM Ins7tute, w terminie 14 dni od dnia złożenia  oświadczenia o 
odstąpieniu. 

§ 7 Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Zamawiający powinien złożyć za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: contact@rbmins7tute.com pod rygorem nieważności. 
Nieuiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu nie stanowi dorozumianego oświadczenia o 
wypowiedzeniu Umowy. 
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2. Zleceniodawca może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na 
minimum 14 dni przed początkową datą szkolenia przesyłając RBM Ins7tute pisemną 
rezygnację. RBM Ins7tute dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu na 
rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 
14 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu. 

3. W przypadku niedochowania powyższego terminu Zleceniodawca zostanie obciążony 
ceną szkolenia w 100%. 

4. Nieobecność na szkoleniu Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę 
nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie 
stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie. RBM Ins7tute 
przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą RBM Ins7tute. 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 
2014 r. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli RBM Ins7tute 
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany 
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez RBM Ins7tute utraci 
prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia szkolenia przed 
upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

 § 8 Reklamacje 

1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
email:: contact@rbmins7tute.com, a także pocztą na adres siedziby RBM Ins7tute. 

2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Szkolenia. W 
przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla 
pocztowego. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
 a) wskazanie szkolenia, którego reklamacja dotyczy; 
 b) oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji,   
 adres e-mail, telefon kontaktowy, 
 c) przedmiot reklamacji, 
 d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 

4. RBM Ins7tute rozpatruje reklamacje w ciągu 14 Dni Roboczych od momentu jej 
otrzymania. 
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5. RBM Ins7tute może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4. W takim przypadku poinformuje 
o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie RBM 
Ins7tute wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 

§ 9 Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą 
Zleceniodawcy również w celu marke7ngu bezpośredniego produktów lub usług, a także w 
celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit.  
a) ogólnego Rozporządzenie o ochronie danych. 

2. Przetwarzane kategorie danych osobowych Zleceniodawcy to dane osobowe, które 
zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcą danych osobowych Zleceniodawcy 
są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające RBM Ins7tute w 
biznesowej działalności. 

3. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz 
marke7ngu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez 
Zleceniodawcę zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich 
przeniesienia. 

4. Zleceniodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub Zleceniodawca ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zleceniodawca ma 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. 
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