WARUNKI ZAKUPU PUBLIKACJI
1. Warunkiem zakupu publikacji pt.: „Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa
Finansów” jest wysłanie zamówienia w formie elektronicznej bezpośrednio za pomocą strony
internetowej. W tym celu należy wpisać dane w formularzu elektronicznym a następnie przesłać go za
pomocą przycisku „Wyślij zamówienie publikacji”.
2. Po wysłaniu elektronicznego zamówienia poprzez stronę internetową wysyłana jest jego kopia na
adres mailowy do osoby kontaktowej wskazanej w zgłoszeniu oraz do siedziby firmy Golden Training.
3. Każde zamówienie jest weryfikowane przez pracownika naszego biura i nie później niż na 24 godziny
(dni robocze) od jego otrzymania potwierdzamy przyjęcia zamówienie mailem zwrotnym do osoby
kontaktowej wskazanej w zgłoszeniu.
4. Dystrybucja książki nastąpi nie wcześniej niż 14.01.2019 r.
5. Opłata za publikacje plus koszt przesyłki nastąpi przed realizacją zamówienia na podstawie
dokumentu proforma wystawionej przez Golden Training Kornelia Jeleń z siedzibą przy Al. Stanów
Zjednoczonych 53/511, (04-028) Warszawa, NIP: 6381451084 na rachunek bankowy mBank 32 1140
2004 0000 3802 7483 0950 i przesłanego na adres email osoby kontaktowej podanej w zgłoszeniu.
6. Po otrzymaniu płatność nastąpi wystawienie faktury, która będzie dołączona do publikacji i wysłana
nie wcześniej niż 14.01.2019 r.
7. Wydawca - firma Golden Training Kornelia Jeleń zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dystrybucji
z przyczyn od siebie niezależnych m. in.: opóźnienia w wydruku książki, na które organizator nie ma
wpływu.
8. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:
a) administratorem przekazanych danych jest Golden Training Kornelia Jeleń z siedzibą w Warszawie
(04-028) przy Al. Stanów Zjednoczonych 53/511, e-mail: szkolenia@goldentraining.pl tel. 22 468
88 87.
b) dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie udzielonej zgody zawartej w
formularzu zgłoszeniowym,
c) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy świadczenia usługi a jeżeli osoba,
której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy -składania ofert
marketingowych (przekazywanie ofert szkoleń) aż do cofnięcia wyrażonej zgody,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy świadczenia
usługi szkolenia, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej wymienionej
umowy.

