OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SELF COACHING PROGRAM
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Niniejszy dokument określa zasady korzystania z programu SELF COACHING PROGRAM (“SCP”)
dostępnego w serwisie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl

2.Self Coaching Program jest usługą świadczoną przez Talent Development Institute Elżbieta

Krokosz ul. Partynicka 36/11 53-031 Wrocław NIP: 882-17-30-962, REGON: 21516010. („TDI”).
3.Akceptacja warunków.
Niniejszy dokument reguluje korzystanie z Self Coaching Program (“SCP”). Upewnij się, że dokładnie
przeczytałeś i w pełni rozumiesz niniejszy dokument.
TDI jest skłonne zapewnić Ci dostęp do SCP tylko pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki
(„Warunki”) tutaj zawarte.
Przeczytaj uważnie wszystkie Warunki. Korzystając z SCP, zgadzasz się na przestrzeganie
niniejszych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki, nie jesteś upoważniony do korzystania
z SCP.
§ 2. Warunki zawarcia umowy na korzystanie z SCP
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl
musisz wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru kursu i postępować zgodnie z
wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
2. Wyboru kursu, w tym przypadku rodzaju pakietu SCP dokonujesz poprzez dodanie go do koszyka.
3. Po zakończeniu procesu zakupu umowa na korzystanie z SCP zostaje zawarta.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§3. Warunki korzystania z SCP
1. Jako uczestnik programu SCP jesteś zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z serwisu www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl  w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
2. Aby korzystać z SCP, musisz uzyskać dostęp do sieci WWW, bezpośrednio lub za pośrednictwem
urządzeń, które uzyskują dostęp do treści internetowych i uiszczają wszelkie opłaty za usługi
związane z takim dostępem.
3 . Ograniczenia użytkowania.
Nie wolno Ci wykorzystywać, tekstu, materiałów audio, i innych treści udostępnianych w ramach SCP
do celów innych niż na własny użytek.
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Nie możesz:
a) zawierać treści pobranych z serwisu www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl w dowolnym
produkcie lub usłudze, które tworzysz lub rozpowszechniasz;
b) reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wynajmować, odsprzedawać lub
wykorzystywać do celów komercyjnych dowolną część SCP, korzystanie z SCP lub dostęp do
SCP
c) kopiować takie treści na twoją lub inną stronę internetową lub publikację; lub
polecić innej osobie wykonanie któregokolwiek z powyższych.
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przyznające jakiekolwiek
prawo do jakiejkolwiek własności intelektualnej TDI.
4. Odpowiedzialność TDI
Rejestrując się /uczestnicząc w SCP akceptujesz, że TDI nie ponosi odpowiedzialności za Twoje
wyniki, zarobki, przyszłe zarobki w wyniku uczestnictwa w SCP. Twoje wyniki będą całkowicie zależeć
od zrozumienia materiału i wysiłku, aby go zastosować.
5. Po przystąpieniu do SCP i dokonaniu pierwszej płatności otrzymujesz dostęp do materiałów SCP z
bieżącego miesiąca niezależnie od tego w którym dniu miesiąca rozpoczynasz SCP. A potem kolejne
materiały wraz z każdym nowym miesiącem.
6. Po przystąpieniu do programu i dokonaniu pierwszej płatności otrzymujesz dostęp do bonusów na
start tj.
a) Webinar "Jak pomóc pracownikom budować odporność psychiczną?"
b) Webinar "Dlaczego menedżer nie musi być odpowiedzialny za rozwój pracowników?”
c) Webinar "Jak wzmacniać swoją pozycję zawodową?"
d) Webinar “Jak budować ścieżki karier w świecie VUCA?”
e) Masterclass “Jak identyfikować swoje wartości i wykorzystać je do wzmacniania swojej
wewnętrznej motywacji?”
f) Masterclass “Jak sprzedawać swoje talenty w CV i na rozmowach rekrutacyjnych?”
g) Masterclass "Jak budować pewność siebie i siłę w podążaniu własną ścieżką?"
I zatrzymujesz do nich dostęp, nawet jeśli zrezygnujesz z SCP.
7. Uczestnictwo w sesji coachingowej jako coachowany (coachee).
a) Każdy uczestnik SCP, w tym oczywiście też Ty może wziąć udział w sesji coachingowej live
jako coachowany. Tożsamość osoby coachowany jest objęta tajemnicą, do wiadomości
innych uczestników podane jest jedynie jej imię.
b) Decyzja o tym czy podczas sesji coachingowej uczestnik ujawnia swój wizerunek należy do
uczestnika. Ma prawo skorzystać z avatara, wówczas osoby obserwujące sesje słyszą go, ale
nie widzą.
c) Możesz się zgłosić do sesji coachingowej w dowolnym momencie w sposób wskazany w
serwisie www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl wypełniając formularz.
d) TDI zaprosi Cię drogą e-mailową do uczestnictwa w sesji coachingowej w danym terminie. Ty
jesteś zobowiązany potwierdzić swój udział w sesji jako coachee w umówionym terminie.
e) W wyniku sytuacji losowych masz prawo odwołać swoje uczestnictwo w sesji coachingowej
najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem wysyłając e-mail pod adres:
kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl
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f)

W przypadku, gdy nie będziesz uczestniczyć na żywo w umówionym terminie sesji
coachingowej i nie odwołasz jej odpowiednio wcześniej wówczas jesteś zobowiązany uiścić
opłatę w wysokości 50zł. na rachunek bankowy wskazany przez TDI.

8. W sprawach związanych z SCP TDI będzie się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną za
pomocą adresu e-mail wskazanego przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.

§4. Opłaty tytułem korzystania z SCP

1. Korzystanie z SCP jest możliwe w drodze opłacania miesięcznego abonamentu w wysokości
99zł/miesiąc lub 279zł/miesiąc w zależności od wybranego pakietu (podane kwoty są kwotami brutto).
2. Płatności pobierane są z góry za każdy miesiąc.
3. Przystępując do SCP i wypełniając formularz rejestracyjny na stronie
www.kursy.talentdevelopmentinstitute.pl wyrażasz zgodę na cykliczne pobieranie płatności przez
Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości opłaty
za wybrany pakiet SCP. Opłata będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu.
4. W ramach usługi płatności cyklicznych masz możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego
polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora płatności (PayU S.A.). PayU
pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty),
umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego
Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz TDI.
5. Płatności będą pobierane co 30 dni liczonych od daty pierwszej płatności i przystąpienia do SCP.
6. Tytułem płatności za SCP będziesz otrzymywać co miesiąc faktury drogą e-mailową.
7. W przypadku braku płatności czyli braku środków na karcie kredytowej dostęp do SCP zostanie
automatycznie zablokowany do czasu uregulowania zaległej płatności.
8. W przypadku braku środków na karcie system będzie próbował pobrać środki do tygodnia. Po tym
okresie system automatycznie odłączy dostęp do SCP. Aby kontynuować swoje uczestnictwo w SCP
będziesz musiał przystąpić do SCP od nowa.

§5. Rezygnacja z SCP
1.Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesyłając na adres
e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl oświadczenie o odstąpieniu.
2. Umowa na korzystanie z SCP może zostać rozwiązana w dowolnym momencie na mocy
wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie umowy SCP należy kierować na adres kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl.
Takie wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Jeśli zrezygnujesz z SCP to przez kolejny rok nie możesz ponownie przystąpić do SCP.
Wyjaśnienie:
Każdy indywidualny proces coachingowy poświęcony konkretnemu tematowi rozwojowemu to praca
minimum przez 4-6 miesięcy. Krótsze procesy coachingowe nie mają sensu ponieważ nie dają
efektów. Podobnie jest w przypadku SCP – dokonanie zmian w życiu wymaga Twojego pełnego
zaangażowania w ten proces. Próby wielkich zmian za pomocą przyłączania i odłączania się od SCP
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nie dadzą efektów na jakich Tobie i nam zależy. Jeżeli nie jesteś gotowa/gotowy na poważnie w
siebie i swój proces zainwestować czasowo, to proponujemy poczekać i dołączyć później.
5. W przypadku rezygnacji i zakończenia umowy na SCP zachowujesz dostęp do bonusów
otrzymanych na start (§3, pkt.6). Nie dotyczy to sytuacji, w której odstępujesz od umowy w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia.

§6. Reklamacja
1. Możesz złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez TDI usług wysyłając informację na adres
e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl
2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis okoliczności uzasadniających reklamację. TDI udzieli
odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przesyłając odpowiedź na Twój adres e-mail.
§7. Ochrona i bezpieczeństwo danych
1. TDI przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
2. Wskazane przez Ciebie w procesie rejestracji dane są przetwarzane w celach związanych ze
świadczeniem usługi SCP, w tym również w celu przesyłania wiadomości na wskazany adres e-mail
będący podstawowym kanałem komunikacji między TDI a Tobą. Podanie przez Ciebie Tych danych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez TDI.

§8. Postanowienia końcowe
1. TDI dopuszcza możliwość zmiany niniejszych warunków w przypadku dostosowywania ich treści
do zmieniających się przepisów prawa oraz w związku z wdrażaniem nowych funkcjonalności i usług.
2. O zmianach w OWU zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Ciebie
adres e-mail.
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