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Regulamin promocji  

„-10% rabatu na szkolenia z MIRZ” 

 

1. Regulamin promocji „-10% rabatu na szkolenia z MIRZ” (zwany dalej: „Regulamin”) 

określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży szkoleń, które należy spełnić,  

aby otrzymać rabat w wysokości – 10% od podanej na stronie internetowej 

(www.mirz.pl) ceny szkolenia. 

2. Organizatorem Promocji jest MIRZ Dagmara Walczyk-Stępalska, ul. Królewska 65a/1,  

30-081 Kraków, NIP: 6762296396, REGON: 520978157. 

3. MIRZ Dagmara Walczyk-Stępalska jest administratorem danych osobowych 

Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane 

przez MIRZ Dagmara Walczyk-Stępalska w celu realizacji Promocji na zasadach 

określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych  

w MIRZ Dagmara Walczyk-Stępalska  

4. Promocja rozpoczyna się 05.09.2022 r. od godziny 00.00 i trwa do dnia 31.10.2022 r.  

do godz. 24.00. 

5. Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki: 

• W okresie od 05.09.2022 r. od godziny 00.00 do dnia 31.10.2022 r. do godz. 

24.00, dokona zgłoszenia udziału w szkoleniu zgodnie z §2 pkt. 2 i 3 

Regulaminu świadczenia usług szkoleniowych tj. podpisze umowę o 

świadczenie usług szkoleniowych i prześle ją drogą elektroniczną na adres mail: 

biuro@mirz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. 

• Dokonana opłaty wpisowej za szkolenie zgodnie z §3 pkt. 6 Regulaminu 

świadczenia usług szkoleniowych, tj. dokonana w terminie minimum 7 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia opłaty w całości lub części w dowolnej kwocie,  

jednak nie mniejszej niż 200,00 zł za każdego zgłaszanego przez siebie 

Uczestnika. 

6. Promocja polega na otrzymaniu przez klienta rabatu w wysokości -10% od ceny podanej 

na stronie na jedno wybrane przez siebie szkolenie. Rabat naliczany jest po spełnieniu 

warunków zawartych w pkt. 5 niniejszego regulaminu.   

7. Jeden klient może skorzystać z jednego rabatu na dane szkolenie.  

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.  

9. Promocja przeznaczona jest dla osób indywidulanych i firm. 

10. Szczegółowy regulamin szkoleń dostępny jest na stronie internetowej www.mirz.pl  

http://www.mirz.pl/
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11. Promocją objęte są wszystkie szkolenia zawarte w na stronie www.mirz.pl w zakładce 

nasza oferta. 

12. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem 

poleconym na adres Organizatora: ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków lub e-mailem 

na adres: biuro@mirz.pl w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia 

obowiązywania akcji promocyjnej. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny 

opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 

13. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych  

od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie 

postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie 

powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla 

pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji 

elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego). 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym 

Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już 

nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany 

do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej www.mirz.pl. 

15. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku  

o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani 

przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia bądź wcześniejszego zakończenia 

udzielania rabatów bez podania przyczyny.  

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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