
Regulamin: 

1. Vouchery są "dokumentami" upoważniającymi Posiadacza Vouchera do ich wymiany na 
szkolenia dostępne w Altkom Akademii 

2. Emitentem Voucherów jest Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Chłodnej 51. 

3. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne. 
4. Aby otrzymać Voucher należy dokonać transakcji przez sklep internetowy na stronie 

https://www.altkomakademia.pl/kup-voucher-na-szkolenia/ lub opłacić fakturę na kwotę 
wybranej ilości Voucherów. 

5. Wypełniając dane zamówienia klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie 
zawartych w zamówieniu danych osobowych przez firmę Altkom Akademia S.A. zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 
2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi.  

6. Jedynym akceptantem Voucherów jest Altkom Akademia S.A. 
7. Voucher można zrealizować do 30.06.2021 r. 
8. Posiadacz Vouchera sam dokonuje wyboru szkoleń, za które chce zapłacić przy pomocy 

Vouchera, przy czym zapisy na szkolenia otwarte realizowane są zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi realizacji szkoleń przyjętymi w Altkom Akademii S.A. 

9. Altkom Akademia S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy zapisu na wybrane przez 
posiadacza Vouchera szkolenie, np. w przypadku braku miejsc w wybranych grupach. W 
takim przypadku Altkom Akademia S.A. zaproponuje Posiadaczowi Vouchera inny termin, 
w którym będzie on mógł zrealizować Voucher. 

10. Przy realizacji Vouchera, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w 
gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość nominalna posiadanych 
Voucherów. 

11. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, na podstawie faktury VAT, gdy 
wartość wybranego szkolenia jest wyższa niż wartość nominalna posiadanego Vouchera. 

12. Użycie Vouchera oznacza akceptację treści Regulaminu. 
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
14. Aktualna treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem 

https://www.altkomakademia.pl/kup-voucher-na-szkolenia/  
15. Altkom Akademia S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany 

obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Emitenta, po udostępnieniu zmienionego 
Regulaminu do wglądu na stronie internetowej https://www.altkomakademia.pl/kup-
voucher-na-szkolenia/ 

 


