UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI
GROUNDING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

Regulamin webinarów płatnych
prowadzonych przez RST Sp. z o.o.
ORGANIZUJĄCY WEBINARY (szkolenia)
Webinary (szkolenia) organizuje RST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
przy ul. Elewatorskiej 17/1.
RST Sp. z o.o. organizuje webinary o tematyce oraz w terminach szczegółowo opisanych na stronie
https://rst.pl/szkolenia/. Webinar rozumiany jest jako transmisja treści mająca na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników oraz podnoszenie kompetencji
w zakresie korzystania z produktów oferowanych przez RST Sp. z o.o. prowadzony przez Internet.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłoszenie uczestnictwa w webinarze, polega na rejestracji danych uczestnika korzystając z formularza
online umieszczonego na stronie www.rst.pl. Warunkiem koniecznym do przyjęcia aplikacji zgłoszenia
uczestnictwa jest akceptacja wszystkich ZGÓD. Ilość uczestników w każdym webinarze jest
ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator webinarów zastrzega sobie prawo
do odmowy uczestnictwa w webinarze bez podania przyczyn. Ograniczenie dostępu, w szczególności,
może dotyczyć osób lub podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną do RST Sp. z o.o.
ZMIANA TERMINU WEBINARU
W przypadku odwołania webinaru RST Sp. z o.o zorganizuje webinar w innym wskazanym przez siebie
terminie. Wszyscy, wcześniej zarejestrowani i zaakceptowani uczestnicy mają pierwszeństwo udziału
w webinarze organizowanym w nowym terminie. W przypadku nieakceptacji nowego terminu
uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za udział. RST Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany
programu webinarów.
WARUNKI PŁATNOŚCI/WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w webinarze jest płatny zgodnie z opłatami zamieszczonymi na stronie https://rst.pl/ofirmie/szkolenia/. Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest poprawne wypełnienie formularza
rejestracji, otrzymanie zaproszenia na webinar oraz opłacenie kosztów udziału przed rozpoczęciem
webinaru. W przypadku zgłoszeń przyjętych i zaakceptowanych, w tygodniu poprzedzającym szkolnie,
organizator dopuszcza płatność po webinarze na podstawie faktury VAT. Opłata za webinar uiszczana
jest na podstawie faktury VAT Proforma oraz faktury VAT wystawionej przez RST Sp. z o.o. i przesłanej
na adres e-mail ze zgłoszenia.
Uczestnik ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z udziału w webinarze do 3 dni przed planowaną datą
webinaru. W takim przypadku opłata za szkolenie zostanie zwrócona w całości. Jeżeli rezygnacja
nastąpi później, opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi przysługuje natomiast prawo
dostępu do nagrania webinaru.

Regulamin - WEBINARY

Strona 1 z 2

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI
GROUNDING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

OCHRNA WŁASNOŚCI INTETELEKTUALNEJ
Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane uczestnikom webinarów są chronione prawem
autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Jakiekolwiek
kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie
otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody.
WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinarów należy dysponować urządzeniem mającym
dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. Zaleca się korzystanie z
aktualnych wersji przeglądarek internetowych. Korzystanie z webinarów może być uzależnione od
instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
RST Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarów nieleżące po
stronie RST, spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.
Prezentowane treści i poglądy nie mogą być traktowane jako wykładnia prawna lub techniczna.
RST Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację lub niezrozumienie
prezentowanych treści.
RST Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby prezentowane treści i rozwiązania były zgodne z aktualnymi
przepisami, normami i aktualną wiedzą techniczną.

Białystok, 07.12.2020 r.
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