
 
 

Waldemar Żbik szkolenia ES 
ul. Wapienna 93 

26-026 Wola Morawicka 
www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl  

e-mail: wzbik@szkoleniaes.pl 

Zasady zakupu i warunki licencji 

Zasady zakupu: 

1. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni będą anulowane.  
2. Opłacenie zamówienia następuję przez system www.transferuj.pl, który gwarantuje odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa. Jeśli chcesz zrobić przelew tradycyjny wybierz opcję „Poczta Polska” (na 
dole po prawej stronie w zestawieniu ikon banków) i wygeneruj blankiet wpłaty.  

3. Wysyłka opłaconego zamówienia (jeśli zamówienie dot. produktu fizycznego) nastąpi w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni.  

4. Nabywca może użytkować pakiet edukacyjny zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem 
warunków licencji.   

5. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do 
zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny 
z niniejszymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich 
sytuacji roszczenia z tego tytułu kierowane będą względem Nabywcy produktu. 

6. Pakiet edukacyjny podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

7. Nabywca ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Zwrot pieniędzy 
następuje po zwrotnym przekazaniu całości materiałów, jakie otrzymał Nabywca.  

8. Integralną częścią niniejszych Warunków jest Regulamin sprzedaży internetowej. Jego pełna 
wersja dostępna jest tutaj: http://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/wp-
content/uploads/2014/08/150302-regulamin-sprzedazy-internetowej.pdf  

 

Warunki licencji (dot. pakietu „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”): 

 Licencja „NA WŁASNE POTRZEBY” oznacza prawo do wykorzystania wszystkich plików zawartych 
na płycie wyłącznie na potrzeby własnej spółdzielni socjalnej lub spółdzielni socjalnej, którą 
tworzy lub współtworzy nabywca. 

 Licencja ROZSZERZONA – to licencja na własne potrzeby z prawem udostępniania pojedynczych 
plików na zewnątrz. 

Zasady prywatności: 

1. Nigdy i w żadnym przypadku nie przekażę Twojego adresu e-mail innej osobie lub podmiotowi. 

2. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości ode mnie, klikając „rezygnacja” 
w którejkolwiek wiadomości, jaką ode mnie otrzymasz. 

3. Administratorem danych osobowych osób zapisujących się na listę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Waldemar Żbik 
szkolenia ES z siedzibą w Woli Morawickiej, ul. Wapienna 93, 26-026 Morawica. Pełne brzmienie 
zasad znajdziesz pod tym linkiem: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/zasady-prywatnosci/  

 
Przygotował: Waldemar Żbik 
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