
Regulamin Programu Premiowego
zwany dalej “Programem”:

1. Organizatorem promocji jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS
0000313297, posiadająca nr NIP 1132737407, o kapitale zakładowym 50 000 PLN,
zwana dalej „Sages”.

2. “Uczestnikiem Programu” nazywana jest osoba, która dobrowolnie przystąpiła do

Programu poprawnie wypełniając Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie

https://bit.ly/SagesProgramPremiowy i uczestniczyła w dowolnym szkoleniu

otwartym Sages.

3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, skierowana na szkolenie przez

pracodawcę lub będąca płatnikiem samodzielnie.

4. Uczestnictwo w programie jest imienne i nie jest zależne od płatnika za dane

szkolenie.

5. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

6. Program Premiowy obejmuje zniżkę uprawniającą Uczestnika Programu do 35%

rabatu na udział w kolejnym szkoleniu otwartym z autorskiej oferty Sages

realizowanym w okresie 12 miesięcy od daty ostatniego szkolenia, w którym

uczestniczył Uczestnik Programu.

7. Program Premiowy dotyczy uczestnictwa w całej ofercie autorskich szkoleń

otwartych, w grupach liczących przynajmniej 6 osób.

8. Zgłoszenie udziału w wybranym szkoleniu musi być dokonane poprzez formularz

zgłoszeniowy szkoleń otwartych dostępny na stronie wybranego szkolenia

najpóźniej 14 dni przed jego planowanym terminem.

9. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

10. W przypadku braku wolnych miejsc na wybranym szkoleniu, Sages może uruchomić

nabór na kolejny termin.

11. Program obowiązuje przez 12 miesięcy od daty ostatniego szkolenia, w którym

uczestniczył Uczestnik Programu.

12. Po zakończeniu okresu obowiązywania Programu Premiowego, w związku z p. 11,

ponowne przystąpienie do Programu możliwe jest na tych samych zasadach.

https://bit.ly/SagesProgramPremiowy


13. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w

każdym momencie, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od

ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu.

14. Zniżka wynikająca z przystąpienia do Programu Premiowego nie sumuje się z innymi

rabatami oferowanymi przez Organizatora, a także nie obejmuje kosztów egzaminów

i licencji Enterprise Architect.

15. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik wysyła

pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu na adres biuro@sages.pl.

16. Administratorem danych osobowych jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie

przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia

29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Sages

nie przekazuje danych osobowych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym

osobom i podmiotom nieupoważnionym. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w

celach związanych z realizacją vouchera. Właścicielowi vouchera przysługuje prawo

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych

osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji vouchera.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Sages danych osobowych

znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają

przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Pozostałe kwestie organizacyjne dotyczące szkoleń otwartych reguluje Regulamin

Szkoleń Otwartych Sages.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2020 roku.

https://www.sages.pl/polityka-prywatnosci
https://api.sages.pl/uploads/regulamin_szkolen_otwartych_abf8b6985a.pdf
https://api.sages.pl/uploads/regulamin_szkolen_otwartych_abf8b6985a.pdf

