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Ogólne Warunki Umów Instytutu Compliance Sp. z o. o. 
 

I. Zakres stosowania 
 

1. Ogólne Warunki Umów określają zasady zawierania umów świadczenia usług szkoleniowych, 
konferencyjnych, doradczych, etc. oferowanych przez Instytut Compliance Sp. z o. o. (dalej jako IC). 

2. Ogólne Warunki Umów stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych z IC i mają do nich 
zastosowanie, chyba że Strony postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych 
Ogólnych Warunków Umów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Klient zawierając Umowę potwierdza, że niniejsze warunki akceptuje. 
 

II. Warunki udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach 
organizowanych przez IC 

 
1. Rejestracja na organizowane przez IC szkolenia, konferencje, warsztaty i inne wydarzenia następuje 

poprzez formularze rejestracyjne dostępne na stronie IC: www.instytutcompliance.pl lub drogą 
mailową na adres info@instytutcompliance.pl. 

2. Rejestracja jest wiążąca dla Stron w chwili potwierdzenia przez IC udziału w szkoleniu, konferencji, 
warsztacie lub innym wydarzeniu, chyba że IC zastrzega inny termin wiążącego potwierdzenia, w 
szczególności związany z koniecznością zgromadzenia minimalnej ilości Uczestników danego 
wydarzenia. 

3. W przypadku udziału w odpłatnych szkoleniach, konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach 
konieczne jest podane wymaganych w formularzu danych płatnika, który obciążony będzie kosztami 
udziału.  

4. Płatność za organizowane przez IC szkolenia, konferencje, warsztaty i inne wydarzenia następuje na 
podstawie wystawionej faktury VAT w terminie w niej wskazanym przelewem na konto IC o numerze 
27 1090 1115 0000 0001 3214 1717 prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. 

 
III. Warunki rezygnacji ze szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń organizowanych przez 

IC 
 

1. Rezygnacja z udziału w organizowanym przez IC szkoleniu, konferencji, warsztacie lub innym 
wydarzeniu wymaga formy pisemnej (e-mailem). 

2. W przypadku wydarzeń odpłatnych bezkosztowa rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 14 dni przed 
rozpoczęciem wydarzenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub jej brak mimo niewzięcia udziału 
w wydarzeniu wiążą się z koniecznością pokrycia 100% kosztów udziału. 

 
IV. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Klient oświadcza, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) został poinformowany, że:  

 administratorem przekazanych danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą 
w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; 

 kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; 
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 dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków 
prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może 
ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez 
Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, 
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko 
Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 
rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; 

 dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; 
 Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich 
przeniesienia; 

 Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; 
 podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże 

odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług. 
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