
Warunki uczestnictwa 

 

1. Organizatorem wydarzeń z cyklu „Kurs HR Compliance Expert I Edycja” („Kurs”) jest  

PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień („PCS”).  

 

2. Kurs obejmuje pięć wydarzeń on-line, które będą mieć miejsce: 28.04.2022, 

17.05.2022, 28.06.2022, 19.07.2022 oraz 30.08.2022; wszystkie wydarzenia będą 

trwać w godzinach 11.00 do 12.00.  

 

3. Kurs jest przeznaczony dla pracodawców i dedykowany dyrektorom i pracownikom 

działów HR i działów prawnych, członkom zarządów oraz innym osobom zajmującym 

się HR.  

 

4. W celu uczestnictwa w Kursie należy dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie maila 

zawierającego imię, nazwisko, firmę, stanowisko oraz adres e-mail na adres  

e-mail: perspektywyhr@pcslegal.pl. Zgłoszenia dokonuje pracodawca uczestnika lub 

sam uczestnik (za zgodą pracodawcy).  

 

5. Udział w Kursie jest odpłatny, a koszt uczestnictwa wynosi 690 zł od jednego 

uczestnika. Koszt udziału w szkoleniu obejmuje: (i) udział we wszystkich pięciu 

wydarzeniach oraz (ii) darmowe materiały, które zostaną przekazane uczestnikom. 

Dodatkowo pracodawca zatrudniający uczestnika może skorzystać w okresie trwania 

kursu lub w terminie do 1 miesiąca po jego zakończeniu – w ramach kosztu udziału  

w Kursie z jednej nieodpłatnej godziny konsultacji prawnej udzielanej przez prawników 

PCS i dotyczącej tematyki Kursu. Konsultacja odbędzie się z formie telekonferencji lub 

spotkania on-line.  

 

6. Zgłaszający ma prawo do cofnięcia zgłoszenia udziału w Kursie, wysyłając stosowną 

informację na adres: perspektywyhr@pcslegal.pl. W przypadku cofnięcia zgłoszenia  

w terminie późniejszym niż 48 godziny przed rozpoczęciem pierwszego wydarzenia 

Kursu, koszt udziału w Kursie nie podlega zwrotowi. 

 

7. W razie konieczności zmiany daty wydarzenia wskazanej w ust. 2, z uwagi  

na nieprzewidziane okoliczności, PCS powiadomi uczestników z co najmniej 

pięciodniowym wyprzedzeniem. 

 

8. Informacje i materiały przekazywane uczestnikom podczas Kursu i po Kursie  

są chronione prawem autorskim, a zawarte w nich treści nie mają charakteru opinii 

prawnej dotyczącej konkretnej sprawy.  
 

9. Uczestnicy kursu, podając swoje dane osobowe przy zgłoszeniu, wyrażają zgodę  

na ich dalsze przetwarzanie przez PCS jako administratora danych, w celach 

związanych wyłącznie z prowadzoną przez PCS działalnością szkoleniową, a także 

wyrażają zgodę na otrzymywanie na podanych przez siebie adresach e-mailowych 

informacji handlowych przesyłanych przez PCS. 

 

10. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się  

z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia kursu oraz ich akceptacją. 
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