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I. Dane Zgłaszającego (Uczestnika szkoleń)*: 
  

Imię i nazwisko Zgłaszającego: __________________________________________________________ 

 

Adres: _____________________________________________________________________________ 

 

Telefon: ________________________ e-mail: _____________________________________________ 

 

Firma/Uczelnia: _____________________________________________________________________ 

 

II. Dane do faktury (wypełnia tylko Firma): 
 

Pełna nazwa firmy: ___________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________________ 

NIP: ____________________ 

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej: 

Imię i nazwisko ____________________________________ 

Telefon: _________________________ e-mail: ____________________________________________ 

 

Zgoda na przesłanie faktury drogą elektroniczną: 

 TAK* *   NIE 

**Fakturę należy przesłać na adres: _____________________________________________________ 

 
III. Warunki uczestnictwa: 

Wypełnienie i przesłanie niniejszego zgłoszenia skanem na adres organizatora: szkolenia@luqam.com 
do maksymalnie 7 dni przed realizacją pierwszego zamawianego szkolenia .  
 

IV. Wybór szkoleń*: 

 Szkolenie 1 - _________________________________    Termin: ______________ 

 Szkolenie 2 - _________________________________    Termin: ______________ 

 Szkolenie 3 - _________________________________    Termin: ______________ 

 Szkolenie 4 - _________________________________    Termin: ______________ 

 
V. Postanowienia końcowe: 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia „Regulaminu promocji 3+1”* 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez firmę LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie 
z Rozporządzeniem  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 
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swobodnego przepływu takich danych.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do 

realizacji usługi zgodnie z Polityką prywatności.* 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez 
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 47. Klient ma prawo do 

wglądu i zmiany swoich danych osobowych. 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  

w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 47 za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 Upoważniam Organizatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu z mojej strony.* 
 
 
 
______________, dn. ________________                                               ________________________________ 
                                                                                                                                          Czytelny podpis Uczestnika 
                                        (w przypadku Firmy podpis Osoby upoważnionej, pieczątka firmy) 
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Regulamin promocji „3+1” 
 

1. Promocja trwa od 01.03.2021 na czas nieokreślony.  

2. Promocja obejmuje wybrane z oferty szkolenia realizowane w trybie on-line za pomocą 

wideokonferencji prowadzonej na żywo, w terminie od 01.04.2021 na czas nieokreślony i dedykowana 

jest osobom prywatnym oraz pracownikom firm. 

3. Zgłoszenia na wybrane szkolenia należy dokonać poprzez przesłanie w formie skanu wypełnionego  

i podpisanego formularza na adres: szkolenia@luqam.com. Decyduje data wpływu formularza 

zgłoszeniowego do LUQAM. 

4. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wybiera 4 szkolenia z listy szkoleń objętych promocją, przy czym na 

szkolenie realizowane najpóźniej otrzymuje rabat w wysokości kosztu tego szkolenia (decyduje 

dostępny terminarz szkoleń). 

5. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie rejestracji zapisu na wybrane 

szkolenia. Opłaty za wybrane 3 szkolenia należy dokonać na podstawie otrzymanego Komunikatu 
szkoleniowego przesyłanego do Uczestników na 7 dni przed realizacją pierwszego szkolenia. Na życzenie 

uczestnika wystawiana jest faktura pro-forma. Cena każdego ze szkoleń wyrażona jest w kwocie netto, 

do której należy dodać 23% podatek VAT. 

6. Aby skorzystać z czwartego, rabatowanego szkolenia, należy terminowo opłacić należność za 3 szkolenia 

oraz czynnie w nich uczestniczyć. Opłata za 3 wskazane przez Uczestnika szkolenia jest bezzwrotna, 

niezależnie od uczestnictwa w czwartym rabatowanym szkoleniu. W przypadku nieobecności na 

którymś z czterech szkoleń, Uczestnik nie ma możliwości wyboru szkolenia zastępczego. 

7. Firmy zgłaszające swoich pracowników zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszenia 

indywidualnie dla każdego pracownika z osobna, wybierając dedykowany zestaw szkoleń.  

8. Informacje o potwierdzeniu danego szkolenia wysyłane są w formie Komunikatu szkoleniowego, drogą 

mailową na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na adres mailowy osoby zgłaszającej wskazanej 

w formularzu zgłoszeniowym. 

9. Uczestnik może dokonać zgłoszenia na dowolne cztery szkolenia objęte promocją. Wybrane sz kolenia 

należy zaznaczyć na formularzu zgłoszenia. Organizator nie przewiduje modyfikacji lub poszerzenia 

wybranego przez Uczestnika pakietu szkoleń.  

10. Uczestnik promocji nie można przekazać uczestnictwa w szkoleniu osobie trzeciej.  

11. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany/przesunięcia terminu szkolenia z ważnych 

przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje osoby zapisane na wskazane szkolenie. 

12. Udostępniane w ramach szkoleń materiały szkoleniowe stanowią własność LUQAM Sp. z o.o. Sp.k.  

i przeznaczone są wyłącznie dla uczestników szkoleń prowadzonych przez LUQAM. Zabrania się 

kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania materiałów osobom trzecim w 

jakikolwiek sposób. Zabrania się również udzielania informacji dotyczących treści mate riałów osobom 

nieuprawnionym. 
13. Po każdym szkoleniu wydawany jest certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikaty przesyłane są za 

pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszenia do 

miesiąca czasu po zakończonym szkoleniu. W przypadku nieodebrania certyfikatu koszt jego 

ponownego wystawienia wynosi 49 zł netto. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za 

nieodebrane przesyłki pocztowe. 

14. Promocja „3+1” nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi w ramach szkoleń , cena za wskazane 

szkolenia nie podlega zniżkom w ramach programu LUQAM Club. 

15. Zakup szkoleń przez firmę będzie uwzględniony w programie lojalnościowym LUQAM Club, gdzie jako 

kwota zrealizowanego szkolenia zostanie ujęta kwota zakupionego pakietu. 

16. W kwestiach nie objętych ww. regulaminem obowiązuje standardowy Regulamin szkoleń LUQAM. 
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Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informujemy, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. K. (dalej LUQAM) z siedzibą przy  
ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.  
W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem zgody@luqam.com. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych usług . 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione przepisami prawa. Pani/Pana dane 
osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż czas potrzebny do zrealizowania celu określonego  
w udzielonej zgodzie lub uzasadnionych interesów Administratora.  
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
W przypadku wycofania zgody nie będzie możliwe zapewnienie realizacji usługi. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi.  
Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, w tym z profilowaniem, kt óre 
wykonywane jest przez LUQAM.  

 


