Regulamin  
Postanowienia  ogólne  
1.   Niniejszy  regulamin  projektu  informacyjnego  pod  nazwą  „Refundacje  Szkoleń”  
określa  zasady  funkcjonowania,  warunki  oraz  współpracy  przy  projekcie  
informacyjnym,  zasady  korzystania  oraz  uprawnienia  przysługujące  osobom  
biorącym  udział  w  projekcie,  a  także  obowiązki  organizatora  (dalej  również:  
„Regulamin”).  
2.   Organizatorem  projektu  informacyjnego  „  Refundacje  Szkoleń”  (dalej  również  
„Promocja”)  jest  firma  QUEST  Change  Managers  Sp.  z  o.o.  mieszcząca  się  pod  
adresem  ul.  Okopowa  56  lok.  40,  01-042  Warszawa  (dalej  również  „Organizator”).  
3.   Projekt  informacyjny  prowadzona  jest  za  pośrednictwem  strony  
internetowej  http://  refundacjeszkolen.pl    
4.   W  projekcie  mogą  uczestniczyć  pracownicy  i  właściciele  firm,  którzy  ukończyli  18.  
Rok  życia,  osoby  te  mogą  zostać  uczestnikami  projektu  (dalej  również:  „Uczestnik”),  
jeżeli  wnioskodawcą  dofinansowania  jest  firma  która  zatrudnia  ich  na:  
1.   Umowę  o  pracę  
2.   Powołanie  
3.   Zlecenie  
4.   Świadczenie  usług  
5.   Kontrakt  Menedżerski.  
5.   Przedmiot  projektu  i  warunki  skorzystania  z  projektu.  
1.   Udział  w  projekcie  informacyjnym    jest  dobrowolny  i  bezpłatny  
2.   Aby  wziąć  udział  w  projekcie  informacyjnym  i  należy:  
a)   zapoznać  się  z  Regulaminem  i  polityką  prywatności  
b)   wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  i  oczekiwać  na  zgłoszenie  się  
naszego  konsultanta.  
Pytania  i  Wnioski  
1.   Wszelkie  pytania  dotyczące  projektu,  Uczestnicy  w  każdej  chwili  
skontaktować  się  drogą  elektroniczną  na  adres:  kontakt@questcm.pl  lub  
pod  numerem  telefonu  +48  (22)  40  99  333  (stawka  połączenia  według  taryfy  
operatora)  (dalej  również:  „Pytania  i  wnioski”).  
2.   W  celu  udzielenia  szczegółowych  informacji  prosimy  o  podanie  imienia  i  
nazwiska  Uczestnika,  danych  kontaktowych  (np.  adres  e-mail  lub  numeru  
telefonu),  a  także  informacji  na  temat  firmy  liczba  pracowników  na  umowę  
o  pracę  oraz  siedziba  firmy.  
  
Inne  postanowienia  
  
1.  Uczestnik  zaznaczając  boxy  podczas  rejestracji  wyraża  zgodę  na  
przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celach  marketingowych  na  rzecz  
Organizatora  Projektu  informacyjnego  z  zachowaniem  zasad  wynikających  z  
wymogów  Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  
(Dz.U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  927,  ze  zm.).  
  
Postanowienia  Końcowe  
1.   W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  mają  
odpowiednie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego.  Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  
zobowiązań  związanych  z  niniejszą  promocją  będą  rozstrzygane  przez  właściwy  Sąd  
Powszechny.  

