Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych OINpharma.
1.Formularz zgłoszeniowy prosimy wysład na:
Faks: 22 632 25 82 lub
mail: szkolenia@oinpharma.pl
2.Drugi uczestnik z tej samej firmy otrzymuje 5% rabatu
3. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały, przerwy kawowe oraz lunch.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Paostwu potwierdzenie udziału i fakturę pro forma.
5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż
przed rozpoczęciem seminarium.
6. Wpłaty należy dokonad na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A., Nr rach. 78 1750 0009 0000 0000 0746 7982
Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA Sp. z o. o. , ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
Upoważniam firmę Oinpharma Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
7. Rezygnację z udziału należy przesład faxem lub mailem na adres organizatora.
8. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed terminem seminarium jest 100%
wysokości opłaty za udział.
9. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium powoduje obciążenie
pełnymi kosztami udziału.
10. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąd udział inny pracownik firmy. Prosimy
koniecznie o podanie danych, faxem lub mailem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania seminarium z
przyczyn niezależnych od niego.

Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr
133 poz. 833) Ośrodek Informacji Naukowej Sp. z o.o. siedziba przy ul. Prostej 69 w
Warszawie), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Oinpharmę, świadczonych usług oraz oferowanych
produktów, a także w celu promocji swoich ofert.
Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji
handlowych dotyczących Oinpharmy oraz klientów Oinpharmy. Wyrażającemu zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Równocześnie oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
zobowiązujemy się do terminowej zapłaty całej, należnej kwoty.

