
REGULAMIN SPALSKIEJ SZKOŁY AKUPUNKTURY

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursach 
akupunktury oraz zapisów na Kurs w systemie online w serwisie 
internetowym www.enedu.pl.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
• Organizator – Spalska Szkoła Akupunktury działająca w ramach 

ENEDU sp. z o. o., ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa, REGON: 
386995073, NIP: 8141692435

• Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej 
www.enedu.pl;

• Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną posiadająca zdolność prawną, osoba fizyczna posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca konsumentem w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub konsument w rozumieniu 
tego przepisu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
dokonujący internetowej rejestracji na Kurs w Serwisie;

• Kurs –usługa polegająca na świadczeniu zajęć edukacyjnych 
realizowana na warunkach, które wskazał Organizator  określonym 
miejscu i czasie;

• Kursant – Klient biorący udział w Kursie lub osoba trzecia, która 
została do udziału w Kursie wyznaczona przez Klienta;

• Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

3. Organizator oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz 
narzędzia pozwalające na prowadzenie Kursów w tym zakresie.

4. Organizator oświadcza, że realizuje Kursy w zakresie, terminach i 
miejscu szczegółowo opisanych w informacji na temat Kursu 
zamieszczonych na stronie internetowej www.enedu.pl.

5. Organizator zastrzega sobie, że możliwość wzięcia udziału w Kursie 
jest ograniczona limitem miejsc. O umieszczeniu na liście Kursanta 
na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłaty 
zaliczki na Kurs.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.enedu.pl nie 
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie 
zaproszeniem do zawarcia umowy.

7. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym 
Regulaminem oraz jego akceptacja.
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8. W Kursie udział może wziąć Klient lub osoba trzecia wyznaczona przez 
Klienta do udziału w Kursie.

9. Administratorem danych osobowych Klientów i Kursantów zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze 
zm.) jest Organizator.

 

II. REJESTRACJA NA KURS I ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem wzięcia udziału w Kursie jest:
1. akceptacja i zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
2. zapis na Kurs poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie 

formularza, który znajduje się na stronie www.enedu.pl
3. dokonanie płatności w wyznaczonym terminie i wyznaczonej 

kwocie zgodnie z danymi, które Organizator przesyła drogą 
elektroniczną po otrzymaniu formularza.

2. Klient, wypełniając formularz zapisu na Kurs udostępniony w Serwisie, 
dokonuje zapisu na wybrany Kurs na warunkach określonych w 
informacji na temat Kursu zamieszczonej w Serwisie.

3. Przez poprawne wypełnienie formularza należy rozumieć wskazanie 
wszystkich wymaganych przez formularz danych zgodnie ze stanem 
faktycznym. Organizator zastrzega, że w przypadku podania 
nieprawdziwych lub niekompletnych danych może odmówić przyjęcia 
zapisu na Kurs.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Kursów, modyfikacji 
ich programu i przebiegu oraz do przeprowadzania, modyfikowania i 
odwoływania akcji promocyjnych.

5. Warunkiem korzystania z Serwisu i dokonywania zapisu na Kurs jest 
posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej 
obsługującej pliki cookies oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej.

6. Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego przez Organizatora przyjęcia 
zgłoszenia na Kurs Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty 
zadatku za Kurs.

7. Niedokonanie zapłaty w wyznaczonym dniu uważa się za rezygnację z 
Kursu.

8. W terminie do 14 dni przed Kursem klient zobowiązany jest do zapłaty 
pozostałej kwoty, o czym zostanie odpowiednio wcześniej 
poinformowany przez Organizatora drogą mailową.

9. Jeżeli Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, powinien podczas 
zapisu na stronie internetowej zaznaczyć to w polu “dane do faktury”. 
Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Organizatora faktury VAT 
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drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przez Klienta 
przy składaniu zamówienia adres e-mail.

 

III. ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA MIEJSCA KURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w terminie do 3 
dni roboczych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub 14 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu w sytuacji braku 
wystarczającej liczby Kursantów.

2. W przypadku odwołania Kursu wniesione płatności za udział Kursantów 
w Kursie zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których 
zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Kursu, w którym 
miał odbyć się Kurs nie później niż do 7 dni roboczych przed 
planowanym terminem rozpoczęcia Kursu.

4. Informacja o zmianie miejsca Kursu lub jego odwołaniu zostanie 
przesłana na adres poczty elektronicznej.

 

IV. REZYGNACJA Z KURSU

1. Rezygnacja z udziału w Kursie po zapłacie zadatku skutkuje zgodnie z 
art. 394 Kodeksu Cywilnego przepadkiem tego zadatku.

2. Informację o rezygnacji z Kursu, Kursant powinien niezwłocznie 
zawiadomić Organizatora drogą mailową bądź telefoniczną pod 
numerem  881509767.

 

V. REKLAMACJE

1. Klient oraz Kursant są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z 
przebiegiem lub jakością Kursu w terminie 7 dni od dnia, w którym Kurs 
się odbył.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w 
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@enedu.pl. Zaleca się podanie przez Klienta lub Kursanta w 
opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu 
reklamacji, żądania oraz danych kontaktowych składającego 
reklamację.



3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym 
czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie 
powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i 
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o 
przeprowadzenie kursu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez 
podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania tego 
terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@enedu.pl

3. Klient oświadcza, że został pouczony o przysługującym mu prawie 
odstąpienia od umowy. Klient oświadcza również, że uczestnictwo 
Kursanta w Kursie poczytuje się za wyrażenie wyraźnej zgody na 
spełnienie przez Organizatora świadczenia i wykonania usługi i jest 
świadomy, że skutkuje to utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z 
art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Klient i Kursant wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych zawartych w formularzu rejestracji na Kurs przez 
Organizatora dla celów związanych z organizacją Kursu.

2. Klientowi i Kursantowi przysługuje prawo do uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania ich danych osobowych, czasowego lub 
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 
naruszeniem ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.) lub 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. 119/1 
z 4.5.2016) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 
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zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. Dane 
osobowe będą archiwizowane przez okres 2 lat od dnia ich pozyskania. 
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 
Klientowi przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. W przypadku, gdy Kursant nie jest Klientem, Klient powierza 
Organizatorowi dane osobowe Kursanta będącego osobą trzecią do 
przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie 
niezbędnym do jego organizacji.

4. Organizator oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, 
o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz 
spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a 
tejże ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (Dz. U. UE L. 119/1 z 4.5.2016).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kursantowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w 
trakcie Kursu, chyba że Organizator wyrazi zgodę na rejestrację obrazu 
lub dźwięku.

2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i 
akceptuje jego postanowienia.

3. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego 
Regulaminu naruszało prawa konsumenta, było niejasne lub stanowiło 
klauzulę niedozwoloną, w jego miejsce stosuje się ogólne zasady i 
postanowienia gwarantujące prawa konsumenta zbliżone znaczeniowo 
do zapisów kwestionowanych, a postanowienie takie uznaje się za 
nieobowiązujące w stosunku do konsumenta.

4. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.



8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.


