
Regulamin konsultacji online

1. Organizatorem konsultacji online  jest Piesologia Katarzyna Banach z siedzibą w Warszawie przy
ul. Sarabandy 28a, NIP: 9512044005, REGON: 146054296. 

2. Uczestnik konsultacji online powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać
jego postanowień.

3. Z konsultacji online mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.

4. Zgłoszenie się na konsultację online odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
umieszczonego na stronie https://piesologia.pl/konsultacja-online/.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator ocenia czy dany przypadek kwalifikuje się do konsultacji
online i po pozytywnej weryfikacji umawia z Uczestnikiem drogą mailową dogodny termin na jej
przeprowadzenie.

6. Koszt konsultacji online podany jest na stronie https://piesologia.pl/konsultacja-online/. 

7. Płatność za konsultację online należy uregulować przelewem na rachunek bankowy

Piesologia Katarzyna Banach
ul. Sarabandy 28a
02-868 Warszawa
Nr. konta: 88 1870 1045 2078 1033 5695 0001
Tytuł przelewu: Szkolenie online - „imię psa”

8. Konsultacja jest możliwa po zaksięgowaniu przelewu na koncie Organizatora. 

9. W  celu  korzystania  z  konsultacji  online  po  stronie  Użytkownika  muszą  zostać  spełnione
następujące  minimalne  wymagania  techniczne:  urządzenie  z  dostępem  do  sieci  Internet,
zainstalowany Skype, działające głośniki lub słuchawki, mikrofon i kamera.

10. Rezygnację  z  uczestnictwa  w  konsultacji  online  należy  zgłosić  mailowo  na
adres:  kontakt@piesologia.pl  nie  później  niż  24  godziny  przed  datą  rozpoczęcia  konsultacji.
Uczestnikowi,  który  24  godziny  przed  datą  rozpoczęcia  konsultacji  online  zgłosił  mailowo
rezygnację przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

11. W przypadku,  gdy Uczestnik  nie  skorzysta  z  zarezerwowanej  konsultacji  online  z  jakiejkolwiek
przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie 10
opłata za konsultację nie zostanie zwrócona. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych konsultacji
online, o czym poinformuje Uczestnika z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

13. W  przypadku  odwołania  przez  Organizatora  terminu  konsultacji  online  i  zaproponowania
Uczestnikowi  innego  terminu,  który  okaże  się  dla  niego  niedogodny,  Uczestnikowi  przysługuje
zwrot uiszczonej opłaty. 

14. Organizator konsultacji nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość połączenia leżącą po stronie
Uczestnika, w szczególności wynikającą ze zbyt wolnego łącza internetowego lub nieodpowiedniej
konfiguracji sprzętowej.

15. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy  techniczne  związane  z  łączem
internetowym wynikające z nieprawidłowości leżących po stronie dostawcy Internetu.

Ochrona danych osobowych

Uczestnik  konsultacji  online  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez
Organizatora  na podstawie  art.  31  Ustawy o  ochronie  danych osobowych wyłącznie  w celach
marketingowych,  przeprowadzenia  konsultacji,  rozliczenia  oraz  w  celach  komunikacji  z
Uczestnikiem.  Uczestnik  w  każdym  momencie  ma  dostęp  do  swoich  danych  osobowych,
przysługuje  mu prawo wglądu w dane,  prawo do ich  poprawiania  oraz  do wniesienia  żądania
zaprzestania  ich  wykorzystywania,  jak  i  do  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  zgodnie  z
postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


