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REGULAMIN SZKOLENIA ONLINE
z zakresu podstaw wizualizacji na platformie asix® w wersji Asix.Evo

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.
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