REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „JESIEŃ Z EXTREME CONTROL”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Jesień z Extreme Control”, zwanej dalej „Promocją”,
jest VERSIM S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 10, NIP: 779-22-61-859 zwany
dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest wypromowanie certyfikowanych szkoleń Extreme Networks (dalej:
„Produkty Promocyjne”), oferowanych przez Organizatora w ramach Autoryzowanego
Centrum Szkoleń.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 26 października 2021 roku do 24 grudnia
2021.
4. Promocja organizowana jest w formule online na stronie internetowej
www.versimatp.com i mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby, które chcą skorzystać z
oferty certyfikowanych szkoleń organizowanych przez Organizatora i wskazanych w
kalendarzu szkoleń na stronie www.versimatp.com.
5. Udział w promocji jest całkowicie dobrowolny.
§2 ZASADY PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w promocji, należy zakupić w tym samym terminie minimum jedno
certyfikowane szkolenie Extreme Control dla minimum dwóch Uczestników (tworzących
„Grupę”) dostępne w kalendarzu szkoleń Versim ATP (http://versimatp.com/events/list/)
zaplanowane na okres od 26 października 2021 roku do 24 grudnia 2021.
2. Zakup certyfikowanego szkolenia Extreme Control dla minimum dwóch Uczestników
(tworzących „Grupę”), które zorganizowane będzie w okresie trwania promocji, tj. od 26
października 2021 roku do 24 grudnia 2021., skutkuje otrzymaniem od Organizatora
wirtualnego vouchera rabatowego upoważniającego do zakupu kolejnego szkolenia
organizowanego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku z 10% rabatem dla
każdego uczestnika.
3. W celu weryfikacji Uczestników tworzących „Grupę”, przy rejestracji na wybrane
szkolenie na stronie https://dojo.extremenetworks.com/ecs-courses/ po wybraniu formy
płatności „Other”, należy umieścić spójną dla wszystkich uczestników nazwę Grupy.
4. Rabaty nie sumują się.
5. Certyfikowane szkolenie w ramach promocji może wykupić zarówno osoba prywatna, jak
i firma dla swoich przedstawicieli/pracowników/Klientów.
6. Vouchery będą wysyłane do osób, którym zostaną przyznane, drogą mailową na adres
podany w formularzy zgłoszeniowym na szkolenie.

1.
2.
3.
4.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych, instytucji
publicznych niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą i gdzie prowadzą działalność.
Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Vouchera Uczestnik powinien w
czasie trwania Promocji:
- zakupić przez stronę www.versimatp.com jedno z certyfikowanych szkoleń Extreme
Control, zaplanowanych na okres od 26 października 2021 roku do 24 grudnia 2021.opłacić w całości koszt zakupionego szkolenie,
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- zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO na naszej stronie internetowej i
zapisać się do newslettera (wymóg konieczny do przesłania Vouchera):
http://versimatp.com/newsletter/.
Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do
Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
Vouchery nie podlegają wymianie na kwotę pieniężną.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie, wysyłając reklamację listem poleconym na adres Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich
otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym,
wysłanym na adres podany w reklamacji w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej
reklamacji.
§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy Promocji podając dane osobowe wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez
VERSIM S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 10, zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Promocji jest VERSIM S.A. z
siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 10.
3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych ma charakter dobrowolny.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.versimatp.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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