
Regulamin Voucher’ów „INET GROUP” 
 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z Voucher’ów „Inet Group”. 

2. Wystawcą Voucher’ów jest Spółka INET GROUP Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolistej 25, 40-486 Katowice, 

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, KRS Nr 0000357117, REGON 240839923 NIP 6472459335. 

3. Nabywcę oznacza osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna lub 

osoba prawna, która ma zawartą w chwili korzystania z Voucher’a umowę członkowską z Wystawcą (która 

nie została wypowiedziana) oraz która otrzymała od Wystawcy Voucher. 

4. Voucher jest dokumentem w postaci papierowej wystawionym przez Wystawcę, upoważniającym 

Nabywcę do skorzystania z promocji wynikającej z Voucher’a (możliwość zawarcia umowy z Wystawcą lub 

podmiotem współpracującym na warunkach promocyjnych z uwzględnieniem rabatu wskazanego w treści 

Voucher’a).  

5. Każdy z Voucher’ów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny. Wszystkie Voucher’y są 

ewidencjonowane przez Wystawcę. 

6. Termin ważności znajduje się na Voucher’ze. Data ważności Voucher’a nie podlega przedłużeniu, chyba że 

inaczej postanowi Wystawca.  

7. Termin skorzystania z usługi, której dotyczy Voucher ustala Wystawca lub znajdować się będzie w umowie 

o usługę zawartej z Wystawcą lub Podmiotem współpracującym z Wystawcą wskazanym na Voucher’ze. 

8. Aby skorzystać z Voucher’a Nabywca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a korzystając z 

niego oświadcza, iż akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

9. Voucher można otrzymać wyłącznie od Wystawcy w formie papierowej.  

10. Wystawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania oryginalności Voucher’a. 

§ 2 

1. Voucher może zostać zrealizowany u Wystawcy lub u podmiotu współpracującego z Wystawcą wskazanego 

na Voucher’ze. Wystawca jest uprawniony do dokonania w treści Voucher’a zastrzeżenia, zgodnie z którym 

jego realizacja może nastąpić wyłącznie u Wystawcy. 

2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Voucher’a, od daty jego przekazania 

Nabywcy. 

3. Podstawą do możliwości skorzystania z Voucher’a jest uprzednie okazanie Voucher’a Wystawcy w sposób 

wskazany przez Wystawcę. 

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie za usługę, do której zamówienia uprawnia Voucher, przewyższa wartość 

Voucher’a Nabywca lub posiadacz Voucher’a jest zobowiązany do zapłaty różnicy. 

5. Nabywca może skorzystać z Voucher’a jednorazowo. Nabywca nie może korzystać z Voucher’ów jakie 

zostały wydane innym podmiotom. Rabaty z Voucher’ów nie mogą podlegać sumowaniu.   

6. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Voucher’a w następujących przypadkach:  

– upływ terminu ważności Voucher’a, 

– uszkodzenie Voucher’a uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego, 

– Nabywca skorzystał już z innego Voucher’a 

– Nabywca narusza postanowienia Regulaminu; 

7. Wystawca zastrzega, iż w przypadku jeżeli Voucher dotyczy bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu 

organizowanym przez Wystawcę to szkolenie takie odbędzie się wyłącznie jeżeli zbierze się grupa 

uczestników szkolenia, z których co najmniej połowa będzie uczestniczyć w szkoleniu odpłatnie.   

8. Wystawca informuje, iż pomimo bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu w sytuacji, w której Nabywca 

skorzysta z Voucher’a i zadeklaruje chęć uczestnictwa w szkoleniu w ustalonym z Wystawcą terminie i 

miejscu, a na szkolenie takie się nie stawi będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wystawcy opłaty 

manipulacyjnej w wysokości połowy standardowej wartości/ceny szkolenia.  



 

§ 3 

1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

Vouchera i/lub zawarcia umowy lub zamówienia usługi, której dotyczy Voucher. Reklamacja powinna być 

złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Wystawcy. Wystawca rozpatrzy reklamację w 

ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny 

podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po 

upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. O wyniku reklamacji Nabywca Voucher’a zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym lub 

elektronicznie na adres email wskazany przez Nabywcę. 

 

§ 4 

1. Administratorem danych osobowych Nabywcówlub osób z nimi współpracujących jest Wystawca.  

2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem skorzystania z  Voucher’a, a ich niepodanie uniemożliwi 

dokonanie weryfikacji uprawnień przez Wystawcę, a tym samym realizacji Voucher’a. Dane przetwarzane 

będą w celu realizacji Voucher’a oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

3. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/wykonaniu przez okres 

3 lat od dnia realizacji Voucher’a tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku 

przetwarzania danych osobowych w celach księgowych, przez okres wymagany przepisami prawa tzn. 5 lat 

od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę. 

6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Nabywcy Voucher’a lub osób przez 

niego wskazanych w celu realizacji Voucher’a.  

7. Administrator jest uprawniony do przesyłania/przekazywania danych osobowych osoby uprawnionej do 

skorzystania z Voucher’a u podmiotu współpracującego z Wystawcą, Panu Dariuszowi Fudala 

prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Fudala SAYF, pod adresem ul. Mariana 

Kołodzieja 51A lok. 5, 80-180 Gdańsk, NIP 5242617793 oraz REGON 362170368 (Podmiot współpracujący z 

Wystawcą). Podmiot ten spełnia wszystkie wymogi techniczne i prawne związane z ochroną danych 

osobowych, a przekazane dane osobowe pozwolą mu na weryfikację Nabywcy i możliwość zawarcia 

umowy z uwzględnieniem rabatu wynikającego z Voucher’a.  

 

§ 5 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Regulaminu w każdym czasie bez podawania 

przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte 

przez Nabywcę. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Wystawcy lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

3. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji zastosowanie znajdą przepis powszechnie 

obowiązującego prawa. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.12.2019 r. 

 


