
Regulamin uczestnictwa w Akademii HR Business Partner 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się uczestnictwo 
w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Demos Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Al. Krakowska 110/114 B-26,  02-256 Warszawa – Polska, Numer identyfikacji podatkowej 
(NIP): 5252315013. 

2. Zapisu na szkolenia w ramach akademii HR Business Partner uczestnik może dokonywać 
poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.demos.pl lub www.akademia-
hrbp.pl Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy 
uczestnictwa w szkoleniu i obowiązkiem uiszczenia opłaty z tego tytułu w wyznaczonym 
terminie (punkt 6). 

3. W cenę Akademii wliczone są materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, opieka opiekuna 
merytorycznego oraz certyfikat ukończenia Akademii. 

4. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu 

zgłoszenia maksymalnie do 3 dni po zrealizowaniu pierwszego modułu Akademii HR Business 

Partner. 

5. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Demos Polska Sp. z o.o. w banku Alior, nr 
rachunku 03 2490 0005 0000 4520 5641 2934, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
faktury VAT (maksymalnie do 10 dni po zrealizowanym szkoleniu). 

6. W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje firma, z którą Demos Polska Sp. z o.o. już 
współpracowało – w mocy pozostają wszelkie ustalenia poczynione w trakcie 
współpracy. Dotyczy to w szczególności terminów oraz warunków płatności. 

7. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Demos Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie 

prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli: 

 lista uczestników będzie już zamknięta, 

 w przypadku braku minimalnej liczby osób, 

 liczba osób zgłoszonych na jedno szkolenie przez jedną firmę / organizację przekracza 4 

(pracownicy jednej firmy mogą stanowić nie więcej niż połowę grupy w jednym terminie 

szkolenia). 

8. Uczestnik szkolenia ma prawo zrezygnować z udziału w Akademii HR Business Partner lub 
zmienić termin szkolenia w formie pisemnej (e-mail), nie później niż na 14 dni przed 
terminem rozpoczęcia pierwszego modułu Akademii HR Business Partner. Brak pisemnej 
rezygnacji lub rezygnacja po tym terminie skutkuje powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty 
za szkolenie tytułem kary umownej. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od otrzymania 
noty obciążeniowej. 

9. Demos Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia nie później niż na 
14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Wówczas uczestnicy otrzymują 
propozycję uczestniczenia w tym samym szkoleniu w innym terminie. 

10. Podczas szkolenia obowiązuje zakaz rejestrowania jego przebiegu przy użyciu środków audio-
wizualnych. 

http://www.demos.pl/


11. Demos Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym 

w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby 

Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec Demos Polska Sp. z o.o., a także 

z innych powodów bez podania przyczyny. 

12. Regulamin będzie dostępny przez cały czas na stronie internetowej www.akademia-hrbp.pl

Opcje do zaznaczenia w formularzu zakupowym: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Demos Polska Sp. z o.o. o 
numerze identyfikacyjnym NIP: 5252315013 w celu świadczenia usług zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) 
oraz 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 
Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i 
usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną 
sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie 
uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a 
także wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z 
Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 
poz. 1204) przez Demos Polska Sp z o.o. o numerze identyfikacyjnym NIP: 5252315013. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 


