
 

 
Nr rejestr. cert. AC090 100/1329/1919/2015 

 

Sp. z o.o. 

 

Sąd  Rejonowy w Gliwicach Wydz.X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 44-100 GLIWICE 

KRS 0000125971 NIP  648-00-11-359 ul. Józefa Sowińskiego 13 

Regon  271864348 Nr Rej. BDO 000005458 tel. (+48 32) 30 18 100 

Kapitał Spółki 158 000,- PLN fax (+ 48 32) 30 18 101 

Zarząd Marian KONSEK Marcin GĄSIOR e-mail: biuro@askom.pl 

Bank PKO S.A.  O/Gliwice  94124013431111000023375352  
 

ASKOM, Gliwice 
Wzorzec: PISMO.dotx ver 1.05;  Aktualizacja 12.08.2003  Ostatnio zapisany przez Olga Ryłko 

Plik:   Q:\ASIX\ASIX_SZKOLENIA\SZKOLENIE ONLINE\Regulamin Szkoleń Online.docx,  23.08.2022 11:23:00 

Strona 1 z 1 

 

REGULAMIN SZKOLENIA ONLINE  

 

z zakresu podstaw wizualizacji na platformie asix®  

 

 

 

1. Organizatorem szkolenia online jest ASKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Józefa Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice, NIP 648-00-11-359. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest przesłanie uzupełnionego formularza 

zgłoszenia. 

 

3. Po otrzymaniu przez ASKOM Sp. z o.o. formularza zgłoszenia na szkolenie online 

Zamawiający otrzyma link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz  

z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz instrukcję techniczną dotyczącą 

podłączenia zdalnego. 

 

4. Zabrania się kopiowania i udostępniania linku umożliwiającego uczestnictwo 

w szkoleniu online osobom niezgłoszonym przez  Zamawiającego. 

 

5. ASKOM Sp. z o.o. oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu do 

platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, 

powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody 

właściciela praw autorskich. 

 

6. ASKOM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne 

leżące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu całkowicie lub częściowo 

uczestnictwo w szkoleniu online (brak głośników, mikrofonu oraz brak dostępu do 

Internetu), a  także  za  zakłócenia,  w  tym  przerwy   w  funkcjonowaniu  platformy 

MS Teams lub w przeglądarce internetowej (Edge, Chrome),  na  której  obywa się 

spotkanie – spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 

niekompatybilnością platformy z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. 

 

7. ASKOM Sp. z o.o. odpowiada za wszelkie problemy techniczne transmisji 

pozostające  po stronie Organizatora i dołoży wszelkich starań, by uniknąć 

nieprzewidzianej przerwy w czasie trwania szkolenia.  W przypadku gdy pomimo 

dołożonych starań przerwa zaistnieje i będzie trwała krócej niż 1 godzinę zegarową 

szkolenie zostanie przedłużone o czas przerwy. W przypadku dłuższej przerwy 

szkolenie zostanie przeniesione na kolejny dzień roboczy.   


