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poleca:

AKADEMIA  
PRAWA PRACY 2023
 – edycja 3
 Nowelizacja kodeksu pracy  Zmiany w umowach o pracę  
 Urlopy wypoczynkowe  Uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze  
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   
 Czas pracy po zmianach

 28 marca 2023 r.  13 kwietnia 2023 r.  27 kwietnia 2023 r.
 23 maja 2023 r.  13 czerwca 2023 r.



Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń, które odbędą się w ramach 3 edycji Akademii Prawa 
Pracy. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w 
poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej. Każdy  
z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w 
całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Twojej organizacji, a zarazem kompleksowa wiedza  
z zakresu prawa pracy!

Bloki tematyczne Akademii Prawa Pracy:
• Nowelizacja kodeksu pracy
• Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
• Urlopy wypoczynkowe
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• Czas pracy

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii?
• Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy w praktyce
• Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
• Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
• Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko  

to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału  
wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!
• Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
• Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex
• Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforakademia
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PATRON MEDIALNY: 

Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością 
spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych 
Certyfikat 23/03/2021

ORGANIZATOR: 
PARTNER  
MERYTORYCZNY

MONITOR

Każdy z uczestników otrzyma
imienny certyfikatpotwierdzający

udział w szkoleniu!

Każdy z uczestników otrzyma
materiały szkoleniowe

przygotowane przez Eksperta!

W trakcie szkolenia
będą mieli Państwo możliwość
zadawania pytań Ekspertowi! 

OPIEKUN MERYTORYCZNY: Rafał Szary, Menedżer Projektu, rafal.szary@infor.pl, tel. 519 061 530
DZIAŁ SPRZEDAŻY: 22 212 13 14, szkolenia@infor.pl 



w w w . k o n f e r e n c j e . i n f o r . p l

  Nowelizacja kodeksu pracy – aktualne i planowane zmiany 
Termin: 28 marca 2023.  Czas trwania: 10:00 – 13:00

Podczas szkolenia omówimy rewolucyjne zmiany w prawie pracy, którym pracodawcy będą musieli 
stawić czoło w 2023 roku. Nowe regulacje wprowadzają szereg nowych obowiązków oraz uprawnień 
dla pracodawców i wymagać będą od nich podjęcia zarówno aktywnych działań, jak i zastanowienia 
się nad rewizją dotychczasowych rozwiązań. Podpowiemy co należy zrobić, aby przygotować się na 
nadchodzące zmiany, by z powodzeniem wprowadzić je w organizacji.

Program:

1.  Dyrektywa work-life balance i przejrzyste oraz przewidywalne warunki zatrudnienia
• Zmiany w umowach na okres próbny i na czas określony
• Rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia – koniec z jednym wzorem dla wszystkich
• Prawo do dodatkowego zatrudnienia i bardziej przewidywalnych oraz bezpiecznych warunków pracy
• Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze – urlopy, zwolnienia od pracy i jej elastyczna organizacja

2.  4-dniowy tydzień pracy 
• Główne założenia projektu 
• Nowe obowiązki pracodawcy 
• Skutki skrócenia czasu pracy w kontekście benefitu dla pracownika 

3. Przyszłość pracy zdalnej i pracy hybrydowej
• Praca zdalna, praca hybrydowa, okazjonalna praca zdalna – wypracowanie i wdrożenie docelowego modelu
• BHP na odległość – co się zmienia?
• Koszty pracy zdalnej – modele rozliczeń 

4. Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy
• Jak zarządzać dodatkową aktywnością zawodową pracowników?     

5. Kontrola trzeźwości i środków odurzających; aspekty prawno-pracownicze
• Kogo, na co i kiedy można kontrolować?
• Skuteczne wdrożenie zmian – polityki, procedury, inne obowiązki
• Odpowiedzialność za naruszenia

6. Ustawa o sygnalistach 
• Cel ustawy – główne założenia projektu 
• Nowe obowiązki pracodawców 
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 
• Kiedy ustawa wejdzie w życie?

7. Ustawa o związkach zawodowych 
• Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracodawców 

Prelegenci:
Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
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  Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony  
i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia

Termin: 13 kwietnia 2023  
Czas trwania:  10:00 – 13:00

Umowa o pracę jest jednym z podstawowych sposobów nawiązania stosunku pracy. Jednak jak się 
okazuje, często już ten bazowy etap sprawia pracodawcom wiele trudności. Podczas szkolenia omówimy 
podstawowe zagadnienia związane z umową o pracę, w tym – opowiemy o jej charakterystycznych, jak 
i koniecznych elementach. Wskażemy także na dobre praktyki w formułowaniu umów o pracę, tak by w 
szerokim zakresie zabezpieczały interesy pracodawcy. Nawiążemy również do częstych pułapek, jakie 
mogą mieć miejsce przy zawieraniu umów o pracę oraz zwrócimy uwagę na to, jak sobie z nimi radzić. 
Ponadto dokonamy analizy czekających nas w 2023 r. zmian w zakresie umów o pracę, zgodnie  
z nowelizacją Kodeksu pracy, która ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania.

Program:
• Stosunek pracy 
• Zasady prawa pracy
• Elementy charakterystyczne umowy o pracę
• Dodatkowe klauzule umów o pracę
• Rodzaje umów
• Informacja o warunkach zatrudnienia
• Zła kwalifikacja umowy i konsekwencje
• Umowy o pracę 2023 – nowe obowiązki pracodawców 
• Wniosek o zmianę formy zatrudnienia
• Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – jak ją przygotować?
• Klauzule ograniczające dodatkowe zatrudnienie w umowie o pracę

Prelegenci:
Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Magdalena Profic, Prawnik w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
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  Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w 
pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych 
wynikające z Dyrektywy work-life balance

27 kwietnia 2023  
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Wydaje się, że temat urlopów wypoczynkowych, a także innych usprawiedliwionych nieobecności 
w pracy jest prosty i oczywisty. Nic bardziej mylnego – jak się okazuje w praktyce zagadnienie to 
nastręcza pracodawcom wielu trudności i wątpliwości.
W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak 
reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną 
nieobecność pracownika w zakładzie pracy – podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika 
nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy  
w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.
Ponadto podczas szkolenia omówimy zmiany w zakresie uprawnień opiekuńczych i rodzicielskich 
wynikające z implementacji unijnych regulacji – tzw. Dyrektywy work-life balance, w tym przede 
wszystkim nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, nowy nieodpłatny urlop „opiekuńczy” oraz 
częściowo odpłatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. 

Program:
• Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
• Urlopy okolicznościowe
• Urlop bezpłatny
• Urlop na żądanie
• Ekwiwalent za urlop – kiedy i komu się należy
• Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych
• Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika
• Podróże służbowe – zasady rozliczenia 
• Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
• Nowy urlop „opiekuńczy” oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Prelegenci:
Barbara Klimczyk, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Martyna Barabas, Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
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 ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów 
23 maja 2023  
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania 
pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń 
wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych 
kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi 
przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary 
kontroli ZUS w tym zakresie.

Program:
• Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Kryterium socjalne
• Pojęcie dochodu
• Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku
• Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika
• Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Prelegenci:
Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Martyna Barabas, Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird



 Czas pracy 
13 czerwca 2023 
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy, wokół którego zawsze 
powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią, zwłaszcza 
popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy 
i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców 
pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy 
oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

Program:
• Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy
• System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy
• Praca zdalna – rozwiązanie idealne?
• Nadgodziny
• Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?
• Zadania praktyczne

Prelegenci:
Barbara Klimczyk, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Magdalena Profic, Prawnik w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
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PAULA KOCZARA
Radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada 
także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów zbiorowych przeciwko 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącym doradztwie związanym z prawem pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem kształtowania polityk wynagradzania, benefitach pracowniczych, zgodności z przepisami dotyczącymi równego 
traktowania w zatrudnieniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi i 
zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek, negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem 
sporów zbiorowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie w polskich kancelariach prawnych. Poprzednio 
pracowałam w renomowanej butikowej kancelarii prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia 
doktoranckie na kierunku ekonomia. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ekonomicznym aspektom ubezpieczeń 
społecznych. Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Prowadzący:  



BARBARA KLIMCZYK
Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz 
prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami 
służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu 
klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień 
współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii 
Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności 
pracowników (Global Mobility). Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa 
Université de Rennes 1.
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MARTYNA BARABAS
Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Doradza klientom od 2019 r. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa 
pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego. Brała udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach i 
webinariach dla pracodawców związanych z szeroko rozumianą tematyką prawa pracy. Przed dołączeniem do Bird & Bird, zdobywała 
doświadczenie zawodowe w zarówno w międzynarodowych, jak i wiodących polskich kancelariach prawnych. Jest absolwentką 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

MAGDALENA PROFIC
Prawnik w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Magdalena doradza klientom od 2021 r. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa HR, w tym z zakresu 
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz procesowego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w 
kwestiach związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników, przeprowadzaniem postępowań wyjaśniających oraz wdrażaniem 
regulaminów i polityk wewnątrzzakładowych, w tym m.in. regulaminów dotyczących wynagradzania oraz premiowania pracowników. 
Ponadto wspiera przedsiębiorców w sporach pracowniczych na wszystkich etapach postępowań. Interesuje się kwestie związane z 
compliance, sygnalistami oraz employer branding. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracodawców związanych z szeroko 
rozumianą tematyką prawa pracy. Jest współautorką wielu publikacji z tego zakresu. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie 
zawodowe zdobywała w wiodących polskich kancelariach prawnych. Pracuje w języku polskim i angielskim.



w w w . k o n f e r e n c j e . i n f o r . p l

1. Osoba zgłaszająca na wydarzenie:

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

2. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia faktury VAT:

Nazwa firmy: .................................................................................................................................

Siedziba: .........................................................................................................................................

Adres: ................................................................. NIP: ..................................................................

Osoba kontaktowa: .....................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja regulaminu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR 
PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących 
dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  
informacji, tzw. Cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych. Zgoda oznacza 
możliwość tworzenia profilu klienta opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami 
zawartymi w tzw. plikach cookies.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (w tym przekazywanie do państwa trzeciego typu USA) w celu prowadzenia działań 
w mediach społecznościowych oraz na korzystanie z narzędzi analitycznych.

Wyrażam zgodę na nagrywanie, utrwalanie i upublicznienie mojego wizerunku i głosu wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska  
w celach związanym z publikowaniem materiałów redakcyjnych z Konferencji przez Spółki Grupy Infor.

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ
ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszam uczestnictwo w Akademia Prawa Pracy 2023 – edycja 3
     PAKIET 5 WARSZTATÓW  
       w cenie 1995 zł  netto (+23% VAT)



w w w . k o n f e r e n c j e . i n f o r . p l

3. Dane osób zgłoszonych na wydarzenie:

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Stanowisko: ...................................................................................................................................

Departament: ...............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................... Tel. .................................................

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników warsztatów. 
Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe.

podpis i pieczątka

     Akademia Prawa Pracy 2023 – edycja 3 
       w cenie 1995 zł  netto (+23% VAT)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
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Regulamin szkoleń 
organizowanych przez INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [ ] 12.2022 r.

Rozdział I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1Postanowienia ogólne
1. Usługodawcą jest INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 
(REGON: 011617580, NIP: 1180093066), kapitał zakładowy: 4.700.000 PLN (opłacony w całości)(dalej też: „Usługodawca” lub „Infor”.

2. Usługobiorcą, zwanym w Regulaminie także Klientem, jest:
• osoba zgłaszająca się do Infor w celu zawarcia umowy na szkolenie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, lub
• osoba, w imieniu której występuje osoba zgłaszająca się do Infor w celu zawarcia umowy na szkolenie (np. pracodawca osoby zgłaszającej się), lub
• osoba, która została wskazana jako uczestnik Szkolenia (np. pracownik zgłaszającej się firmy).

3. Stroną umowy z Infor jest osoba zgłaszająca się. Jeżeli jednak osoba zgłaszająca się wskazuje osobę trzecią jako właściwą do odbioru faktury i opłacenia 
szkolenia, przyjmuje się, iż osoba zgłaszająca działa na podstawie upoważnienia tej osoby trzeciej (art. 98 i nast. kodeksu cywilnego).

4.  Zgłaszający może w każdej chwili zmienić osobę uczestnika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże, jeżeli materiały szkoleniowe zostały już 
wysłane do osoby poprzednio zgłoszonej jako uczestnik, Infor nie wysyła tych materiałów ponownie.

5.  Regulaminowi podlegają wszystkie szkolenia organizowane Usługodawcę w ramach serwisu https://konferencje.infor.pl/ (dalej, „Serwis”), z wyłączeniem 
szkoleń podlegających pod odrębne regulaminy.

§ 2 
Komunikacja

6. Oświadczenie woli Infor zawarte w liście elektronicznym wysłanym na adres Klienta wskazany przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone 
z chwilą wysłania (np. potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, faktura elektroniczna w przypadku zgody Klienta na tę formę 
dokumentu).

7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcę o zmianie swego adresu e-mail, a w celu dokonania zmiany może skontaktować się 
z Infor pod adresem e-mail: iod@infor.pl. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i 
informacje wysłane przez Infor do Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.

8. W sprawach związanych z problemami z dostępem do szkoleń oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może się kontaktować z 
zespołem obsługi klienta INFOR PL S.A. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
16:00 pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 30 30 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: „Biuro Obsługi Klienta”).

9. 
Rozdział II

OPIS USŁUGI
§ 3 

Usługa

10. W ramach Usługi, Infor dostarcza Klientom, w szczególności:
• usługę dostępu do szkoleń oraz towarzyszących im materiałów, mających na celu pogłębienie wiedzy, uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności lub podnoszenie kwalifikacji z różnych zakresów, w szczególności z zakresu podatków, rachunkowości, prawa i innych zaprezentowanych w 
ofertach Infor w Serwisie („Szkolenie”);

• usługę newslettera, tj. przesłany Klientowi drogą elektroniczną biuletyn zawierający m.in. informacje na temat usług Infor i jego partnerów działalności 
oraz oferty produktowej.

11.  Szkolenie ma charakter stacjonarny lub online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbywa się w określonym w ofercie miejscu i czasie w 
celu zrealizowania określonego w ofercie programu.

12. Miejsce, czas i program mogą ulec zmianie jedynie w wyjątkowych przypadkach.
13.  Szkolenie jest Konferencją lub Warsztatem. Warsztaty – w przeciwieństwie do Konferencji – kładą większy nacisk na ćwiczenie zastosowania wiedzy i 

przeznaczone są do węższej grupy odbiorców.
14.  W ramach Szkolenia Klientowi przysługuje prawo do egzemplarza materiałów szkoleniowych oraz w przypadku szkolenia stacjonarnego do poczęstunku 

(przerwy kawowe).
15.  Materiały szkoleniowe oraz Szkolenie stanowią jedynie odzwierciedlenie wiedzy lub poglądów osób prowadzących Szkolenie (prelegentów). Treści 

przekazywane na Szkoleniu ani samo Szkolenie nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego 
czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Treści te nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa ani stanowić wyłącznej podstawy przy 
podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.

16.  Opracowania materiałów, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, są przesyłane Klientowi w ramach usługi Szkolenia do czasu rezygnacji z tej 
funkcjonalności przez Klienta. Rezygnacji można dokonać poprzez linka podanego w przesłanym opracowaniu. 
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Aby otrzymywać newsletter, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, trzeba się na niego zapisać poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w 
dedykowanym polu i zaakceptować regulamin tej usługi poprzez zaznaczenie udostępnionego w tym celu pola (tzw. checkbox’a). Klient w polu do podania 
adresu e-mail powinien podawać swój adres e-mail, który jest prawidłowy i aktualny. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail podmiotów trzecich 
(tj. innych niż Usługobiorca). Usługobiorca otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail. Usługa wysyłki newslettera zostaje 
uruchomiona po kliknięciu przez Klienta linku aktywacyjnego co oznacza, że jeżeli Klient nie kliknie w linka aktywującego po wprowadzeniu danych, 
jego dane osobowe zostaną usunięte po okresie 14 dni. W newsletterze mogą być zamieszczone banery reklamowe produktów Spółek Grupy INFOR 
PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, 
edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, 
współpracujących z Infor. Udostępnienie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymania newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, 
„Zapisz się” lub innego tego typu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania informacji zawartych 
w newsletterze (co obejmuje informacje handlowe dotyczące Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, 
nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, 
gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa współpracujących z Infor. Klient może w każdym momencie cofnąć zgodę na 
otrzymywanie newsletteru, a wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

ROZDZIAŁ III 
ZAWARCIE UMOWY

17. § 4 
Zamówienie

1.  Dostęp do usługi jest możliwy po złożeniu zamówienia na stronie internetowej: https://konferencje.infor.pl lub przez przesłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@infor.pl.

2. Złożenie zamówienia wymaga:
• podania danych wymienionych w formularzu zamówienia;
• akceptacji niniejszego Regulaminu,
• wyrażenia zgody by rozpoczęcie wykonania usługi nastąpiło przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, w przypadku gdy Szkolenie 

ma odbyć się w okresie wcześniejszym.
3.  W celu potwierdzenia zakupu, Klient wciska przycisk oznaczony jako „POTWIERDŹ REJESTRACJĘ” lub inny o tożsamym charakterze. Z tą chwilą 

dochodzi do zawarcia umowy.
4.  Po zawarciu umowy Klientowi wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura proforma, pod wskazanym przez niego adresem 

elektronicznym.
5. § 5 

Płatność
6.  Wszystkie ceny podawane w ofercie Szkoleń są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku 

firm zwolnionych z VAT prosimy o przesłanie wraz z zamówieniem stosownego oświadczenia w tym zakresie.
7. Klient jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
8.  Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane fakturze proforma. W celu prawidłowej identyfikacji płatności, w tytule 

przelewu prosimy o podanie  nr faktury i nazwy Szkolenia. Po dokonaniu płatności - nie wcześniej niż 60 dni przed ustaloną datą wykonaniem Usługi - 
Infor wystawi fakturę rozliczeniową.

9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT wyłącznie w postaci faktury elektronicznej.

ROZDZIAŁ IV 

ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA
§ 6 

Odstąpienie konsumenckie
1.  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których stroną umowy z Infor jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
2.  Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny przesyłając Infor jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg 

terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3.  Korzystając z prawa odstąpienia, Klient może wysłać oświadczenie na adres INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, 

lub na adres elektroniczny szkolenia@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
4.  Klient, który odstąpił od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. c, ma obowiązek zapłaty za świadczenie Infor spełnione do chwili 

odstąpienia.
5.  Z zastrzeżeniem ust. 4, Infor niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od 
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umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę. Infor dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z 
żadnymi kosztami.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
§ 7 

Rezygnacja
1.  Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu pod warunkiem złożenia rezygnacji Infor w formie dokumentowej (tj. pisemnej, lub 

elektronicznej) z konsekwencjami opisanymi poniżej.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia 20% opłaty za udział.
3. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów 
uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy.

§ 8 
Reklamacja

1.  W celu złożenia reklamacji Usługobiorca powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie 
zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Usługobiorcą (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). 

2. Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do 
żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

Rozdział V. 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 9 
Dane osobowe

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa. Kontakt z Usługodawcą możliwy 
jest: 

2. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”); 
3. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: 
4. adres e-mail: bok@infor.pl,
5. numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 31 27;
6. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. 
7. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach: 
8.  jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą):
9.  zawarcia i realizacji umowy w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie (organizowanie wydarzeń w postaci szkoleń, konferencji), w tym 

umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia, a także otrzymania certyfikatu poświadczającego znajomość określonych zagadnień o tematyce 
wskazanej w takim zaświadczeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres realizacji Usług; 

10.  realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, czy innych zobowiązań 
publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;

11.  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (bądź ich zabezpieczenia) mogącymi mieć związek z  zawartą umową świadczenia 
usług lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania 
relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy (na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

12.  otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek 
Grupy INFOR PL (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

13.  otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR PL (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).

14.  jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej): 

15.  w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Użytkownik reprezentuje (np. dokonuje zamówienia, zgłoszenia do organizowanego przez Infor 
wydarzenia (szkolenia, konferencje), prowadzi w imieniu tej firmy kontakty), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy jako 
strony umowy zawieranej z firmą, którą Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

16.  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z  zawartą umową lub Usługą, prowadzenia bieżących 
kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej 
identyfikacji reprezentantów Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy – które to cele stanowią prawnie 
uzasadnione interesy Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia 
roszczeń;

17.  otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek 
Grupy INFOR PL  (na podstawie zgody, czyli rt.. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

18.  otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR PL (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).

19.  Podanie danych osobowych w zakresie określonym przez formularz zgłoszenia do szkolenia, konferencji lub  jest niezbędne do dokonania rejestracji 
na szkolenie, konferencję, jak też skorzystania z usługi newslettera, a tym samym zawarcia umowy z Usługodawcą. W przypadku innych Usług 
Usługodawca może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania 
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stosunku prawnego, jak też ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia. 
20.  W przypadku produktów płatnych Usługodawca daje Użytkownikowi możliwość skorzystania z bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez Infor 

(szkolenia, konferencje), po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu następnym. W przypadku korzystania z bezpłatnych wydarzeń organizowanych 
przez Infor (szkolenia, konferencje), Użytkownik jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgody marketingowo-handlowe zawarte w 
formularzu. Brak wyrażenia zgód powoduje brak możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym wydarzeniu. Brak wyrażenia takich zgód nie oznacza braku 
możliwości Użytkownika wzięcia udziału w bezpłatnym wydarzeniu – jest on w każdej chwili dostępny dla Użytkownika w wersji podstawowej (płatnej). 
Skorzystanie z bezpłatnego wydarzenia (a co za tym idzie – podanie e-maila oraz wyrażenie zgód marketingowo-handlowych) należy wyłącznie do decyzji 
Użytkownika i jego dobrowolnego działania.

21.  Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane innym Użytkownikom, podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o.o., KRS: 0000331240) oraz 
mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową, 
firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi 
wsparcia w wysyłce newslettera, informacji handlowych, telesprzedaży) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów 
prawa (np. policja, sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne, np. przeprowadzające kontrole u Usługodawcy). Dodatkowo, jeżeli Użytkownik 
wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Usługodawca może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom wskazanym przez 
Użytkownika. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku 
z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom 
lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu 
doręczenia przesyłki).

22.  Dokonując płatności za Usługi płatne Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę www, na której podaje dane płatności (np. dane karty 
płatniczej, kod BLIK, itp.), w celu obsługi płatności – tj. do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. 
Usługodawca nie zbiera ani nie przechowuje takich danych. W przypadku korzystania z metod płatności on-line Usługodawca otrzymuje od operatora 
płatności (PayU S.A.) informację o pomyślnie opłaconym zamówieniu lub o niepowodzeniu w jego opłaceniu. W przypadku płatności on-line PayU 
S.A. przekazuje Usługodawcy informację zawierającą: identyfikator płatności (token) lub 4 ostatnie cyfry karty płatniczej, jaka była wykorzystana do 
przeprowadzenia płatności (wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji płatności). 

23.  Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku 
Usługodawca zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane 
przez Komisję Europejską) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer 
danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:

24.  działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. 
Facebook, Twitter, Google+),

25.  wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, 
Gemius Traffic, Chartbeat,

26.  wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
27.  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
28.  Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych 

drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej 
wycofaniem na jej podstawie.

29.  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod 
adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

§ 10 
Zgody

1.  Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie 
swoich danych.

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
3.  Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
4. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
5.  Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i 

świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów 
telefonicznych.

Rozdział VI 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ [ ] 
Wymagania techniczne

1.  W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem niezbędne jest urządzenie końcowe mające dostęp do sieci 
Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ [ ] 
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Dodatkowe informacje
1. Usługa nie jest objęta gwarancją ani nie wiążą się z nią usługi posprzedażne.
2. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Infor, a w przypadku Szkoleń stacjonarnych miejsce wskazane w ofercie.
3. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Infor nie zapewnia usług posprzedażnych.
5. Infor nie zapewnia możliwości skorzystania przez Klienta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami 

i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem 
kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych 
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Infor nie zapewnia możliwości skorzystania przez 
Usługobiorców z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
8.  Infor nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym.
9.  Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy. Regulamin wchodzi w życie z dniem [] 2022 roku i stosuje się go do 

umów zawartych począwszy od tego dnia.

REGULAMIN SZKOLEŃ 
INFOR PL S.A.

Podpis konsumenta(-ów) 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany  
w wersji papierowej)

Data

ZAŁĄCZNIK : WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, bok@infor.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących 

rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi

Data zawarcia umowy/odbioru

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

rszary
Notatka
16.12.2022 r.
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