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I. Definicje
1. Niniejszym zwrotom nadaje się następujące znaczenie:

a. FEP – Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061
Kraków, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI
Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000697967, NIP: 6762536972,
wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł,

b. Kurs - zajęcia (szkolenia) online prowadzone na żywo przy pomocy środków
porozumiewania się na odległość za pośrednictwem internetowej platformy
Livestorm,

c. Nabywca – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą,
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba
prawna, która nabywa Kurs dla wskazanego Uczestnika,

d. Nagranie – nagranie wideo z zajęć Kursu udostępniane do odtwarzania na
wskazanej przez FEP stronie internetowej,

e. Uczestnik – wskazana przez Nabywcę osoba fizyczna,

f. Zamówienie – zamówienie obejmujące Kurs dla Uczestnika złożone
elektronicznie przez Nabywcę na stronie lub podstronie
https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
forum@feptax.pl.

II. Zamówienie i jego realizacja
1. Zamówienia dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie lub

podstronie https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres forum@feptax.pl.

2. Przy składaniu Zamówienia Nabywca wskazuje następujące dane Uczestnika:

a. imię,

b. nazwisko,

c. unikalny adres e-mail.

3. Unikalnym adresem e-mail, o którym mowa w pkt. 2 lit. c., jest adres e-mail, którym
posługuje się wyłącznie jeden Uczestnik. W przypadku gdy wskazanym adresem
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e-mail posługuje się inny Uczestnik, Nabywca – w celu umożliwienia realizacji
Zamówienia – powinien wskazać unikalny adres e-mail Uczestnika.

4. Za Zamówienie można zapłacić:

a. przelewem bankowym na podstawie faktury pro formy,

b. kartą płatniczą Visa, Mastercard,

c. za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24.

5. Zapłata Zamówienia jest równoznaczna z akceptacją niniejszych Warunków
świadczenia usługi.

6. FEP księguje zapłatę za Zamówienie w ciągu:

a. 15 minut od uzyskania pozytywnej autoryzacji zapłaty – w przypadku
zapłaty kartą płatniczą lub za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24,

b. 24 godzin od uznania rachunku bankowego FEP, z wyjątkiem sobót, niedziel
i innych dni ustawowo wolnych od pracy – w przypadku zapłaty przelewem
bankowym.

7. FEP wysyła Uczestnikowi, najpóźniej dzień przed pierwszymi zajęciami Kursu,
indywidualny link do tych zajęć oraz dane dostępowe do Kursu na podany w
Zamówieniu adres e-mail Uczestnika, pod warunkiem, że do tego dnia FEP
zaksięgował zapłatę za Zamówienie zgodnie z pkt. 6. Następne FEP wysyła
Uczestnikowi, najpóźniej dzień przed każdymi kolejnymi zajęciami Kursu,
indywidualny link do tych zajęć na podany w Zamówieniu adres e-mail Uczestnika.

8. Z chwilą wysłania Uczestnikowi linku do pierwszych zajęć zgodnie z pkt. 7
następuje zawarcie pomiędzy FEP a Nabywcą umowy w przedmiocie Kursu.

III. Cena i przedmiot usługi
1. Cena Kursu dla jednego Uczestnika wynosi 199 zł, w tym 23% VAT.

2. Cena Kursu obejmuje:

a. link umożliwiający udział w zajęciach Kursu,

b. dostęp umożliwiający obejrzenie Nagrania,

c. dostęp umożliwiający pobranie materiałów szkoleniowych,
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d. dostęp umożliwiający otrzymanie certyfikatu uczestnictwa z imieniem i
nazwiskiem Uczestnika.

3. Dostęp, o którym mowa w pkt. 2 lit. b., c. oraz d., trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. FEP udostępnia Nagranie do obejrzenia nie później niż w ciągu 3 dni od
zakończenia danych zajęć Kursu, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy.

IV. Faktury
1. Nabywca wskazuje w Zamówieniu, czy chce otrzymać fakturę.

2. Nabywca będący osobą fizyczną, który w Zamówieniu wskazuje, że nie chce
otrzymać faktury, jest uważany za osobę fizyczną niebędącą podatnikiem VAT.

3. FEP wystawia fakturę Nabywcy, o którym mowa w pkt. 2, na jego żądanie, jeżeli
zostało ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym
wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

4. FEP wystawia i przesyła fakturę w pliku pdf, na adres e-mail wskazany do tego celu
w Zamówieniu, w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty za Zamówienie, z
wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Nabywca akceptuje stosowanie faktur elektronicznych.

V. Zwrot środków pieniężnych
1. FEP nie zwraca środków pieniężnych otrzymanych z tytułu Zamówienia, z

wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt. 2.

2. W szczególnych przypadkach, w których Zamówienie zostało złożone w
okolicznościach wskazujących na oczywistą omyłkę, jak na przykład podwójne
Zamówienie dla tego samego Uczestnika, FEP może dokonać zwrotu środków
pieniężnych otrzymanych z tytułu Zamówienia.

VI. Warunki techniczne udziału w Kursie
W celu udziału w Kursie należy spełniać warunki techniczne opisane na stronie
https://www.feptax.pl/warunki-techniczne.
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VII. Zakaz dostarczania bezprawnych treści
1. Uczestnik nie może dostarczać podczas zajęć Kursu treści o charakterze

bezprawnym, w szczególności za pośrednictwem czatu.

2. FEP przysługuje prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć Kursu, jeżeli naruszył on
postanowienia pkt. 1.

VIII. Prawa autorskie
1. FEP przysługują majątkowe prawa autorskie lub licencje do Kursu, Nagrań oraz

materiałów szkoleniowych.

2. Zabrania się udostępniania całości lub części Kursu, Nagrań oraz materiałów
szkoleniowych pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej określonej
przepisami prawa.

IX. Dane osobowe
1. FEP jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze

świadczeniem usług, o których mowa w niniejszych Warunkach świadczenia usługi.

2. FEP jako administrator danych osobowych zapewnia ich ochronę zgodnie z
przepisami rozporządzenia 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
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są przedstawione w
Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie
https://www.feptax.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

X. Newsletter
FEP wysyła Uczestnikowi okresowy newsletter na podany w Zamówieniu adres e-mail.
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XI. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez FEP można kierować:

a. elektronicznie na adres e-mail: forum@feptax.pl,

b. elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie
https://www.feptax.pl/kontakt,

c. pisemnie na adres rejestrowy FEP.

2. FEP rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, z wyjątkiem
sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

3. FEP udziela odpowiedzi w sprawie reklamacji w formie:

a. elektronicznej na wskazany adres e-mail - jeżeli reklamację złożono w
formie elektronicznej,

b. pisemnej na wskazany adres - jeżeli reklamację złożono w formie pisemnej.

XII. Zmiana Warunków świadczenia usługi
1. FEP ma prawo dokonywać w każdym czasie zmian Warunków świadczenia usługi.

2. FEP określa datę, w której zmienione Warunki świadczenia usługi wchodzą w życie.

3. Zmienione Warunki świadczenia usługi są publikowane na stronie internetowej:
https://www.feptax.pl/warunki.

XIII. Obowiązywanie
Warunki świadczenia usługi w niniejszym brzmieniu stosuje się do Zamówień składanych
od dnia 19 kwietnia 2022 r.

Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o.
ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków
NIP: 6762536972, KRS: 0000697967

kapitał zakładowy: 24 tys. zł
forum@feptax.pl
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