REGULAMIN ZAPISU NA KURS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Autorem kursu jest Jakub Cyran, ul. Osiedlowa 14/4 26-600 Radom..
2. Wszelkie aktualności i informacje dotyczące kursu znajdują się na stronie https://
www.facebook.com/groups/skutecznasprzedaz/.
3. Uczestnikiem kursu może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną,
jak również osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

II.

TECHNICZNE WARUNKI ZAPISU ON-LINE

Zapis na kurs za pośrednictwem strony www.kurscyrana.pl lub jakubcyran.pl/video
możliwa jest pod warunkiem spełnienia po stronie Uczestnika następujących wymagań
technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w
sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej,
aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci
Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

III. REJESTRACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
1. Zapis do kursu jest darmowy.
2. Warunkiem zapisu do kursu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego
on-line dostępnego na stronie jakubcyran.pl/video.
3. Wraz z wypełnieniem formularza, o którym mowa powyżej, Uczestnik kursu
akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox)
oznaczonego, jako „Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapis do newslettera”.
Akceptując Regulamin Uczestnik godzi się na przestrzeganie wszystkich jego
postanowień.
4. Po dokonaniu zapisu na kurs na podany przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Należy w niego kliknąć, aby zapis na kurs doszedł do skutku.

5. W przypadku problemów technicznych, Uczestnik zostanie poinformowany o tym
fakcie w wiadomości wysłanej na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym
adres e-mail.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Autor.
2. Autor przetwarza dane Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym w celach
związanych z zapisem na kurs, jak również w celach marketingowych Autora oraz
jego kontrahentów i partnerów handlowych, w szczególności do wysyłki
newslettera. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę na wykorzystywanie
jego danych w celach marketingowych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres Autora kontat@jakubcyran.pl co będzie wiązało się z usunięciem danych z
bazy autora.
3. Poza danymi podanymi przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, strona
www.kurscyrana.pl oraz jakubcyran.pl/video w sposób automatyczny zbiera dane
zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
końcowych Uczestnika przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki
cookies wykorzystywane są przez Autora w szczególności w celach tworzenia
anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin strony www.kurscyrana.pl i
jakubcyran.pl/video, a także dla celów remarketingu, tj. dopasowania do
Uczestników zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google, stronie
facebook.com.
4. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies,
usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź
otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej
przeglądarki internetowej, np.:
5. w przeglądarce Internet Explorer,
6. w przeglądarce Mozilla Firefox,
7. w przeglądarce Chrome,
8. w przeglądarce Opera, albo
9. w przeglądarce Safari
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może
spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony
www.kurscyrana.pl i jakubcyran.pl/video.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.

