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REGULAMIN PROMOCJI „GODZINNA KONSULTACJA GRATIS” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Godzinna konsultacja gratis” (dalej: 

Akcja Promocyjna). 

2. Informacje na temat Akcji Promocyjnej udostępniane są za pośrednictwem serwisu 

www.e-kursyrodo.pl 

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Standarder Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-

486)przy ul. Kolistej 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000349430 (dalej zwana Organizatorem). 

§ 2  

Zasady akcji promocyjnej 

1. Akcja Promocyjna jest skierowana do Klienta indywidualnego oraz biznesowego – tj. 

podmiotu, wykupującego dostęp dla grupy pracowników (dalej: Uczestnik Konsultacji). 

2. Akcja Promocyjna jest ograniczona czasowo.  

3. Każdy klient, który wykupi dostęp do oznaczonego kursu w terminie do 30.09.2020 r. 

włącznie, otrzyma pakiet jednej (1) godziny konsultacji o wartości 150 zł gratis.  

4. Konsultacje dotyczą wyłącznie zagadnień, związanych z RODO, w tym dodatkowe 

wyjaśnienia w temacie wykupionego kursu bądź wsparcia wdrożeniowego.  

5. Skorzystanie z Akcji Promocyjnej jest możliwe wyłącznie w przypadku wykupienia 

oznaczonego kursu. 

6. Konsultacje odbywają się telefonicznie w umówionym wcześniej terminie. W celu 

umówienia terminu konsultacji, należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem 

e-mail: info@e-kursyrodo.pl 

7. Czas konsultacji rozliczany jest za każdy rozpoczęty kwadrans.  

8. Uczestnik Konsultacji może wykorzystać otrzymany pakiet jednorazowo bądź w 

maksymalnie czterech sesjach 15-minutowych. 

9. Pakiet konsultacji należy wykorzystać w terminie 30 dni od daty wykupienia kursu, 

objętego promocją. 

10. Niewykorzystany pakiet konsultacji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 3  

Czas trwania promocji 

1. Akcja Promocyjna jest ograniczona czasowo. 

2. Okres obowiązywania Promocji: 01.07-30.09.2020 r. włącznie. 

§ 4  

Reklamacja 

1. Każdy Uczestnik Konsultacji ma prawo złożyć reklamację pod adresem: info@e-

kursyrodo.pl 

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych. 
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§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.e-kursyrodo.pl/regulamin_promocji 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, bez wpływu 

na prawa nabyte przez Uczestników Konsultacji przed wprowadzeniem zmian. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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