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INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA:  DANE DO FAKTURY: 

IMIĘ*:  

PEŁNA NAZWA PŁATNIKA ORAZ ADRES SIEDZIBY: 

NAZWISKO*:   

DATA URODZENIA*:  

TELEFON*:  

E-MAIL*:  

ADRES (miejscowość, kod pocztowy, ulica)*:  

  

FIRMA:  

STANOWISKO: NIP: 

PROGRAM APPLIED MARKETING ZAWIERA: 

• Uczestnictwo w programie szkoleniowym online 

• Materiały do nauki w formie elektronicznej 

• Podręcznik do kursu w formie papierowej: Philip Kotler, Gary Armstrong Principles of Marketing 

• Dostęp do testów egzaminacyjnych 

• Możliwość konsultacji online z tutorem egzaminacyjnym 

• Roczne członkostwo w The Chartered Institute of Marketing (CIM) 

• Egzamin CIM z modułu “Applied Marketing” w formie stacjonarnej 

• Członkostwo w questus academy 

• Udział w Warsztatach Strategicznych questus academy na preferencyjnych zasadach 

• Kontakt z opiekunem kursu 

• Roczny dostęp do zasobów my.cim.co.uk (po rejestracji na egzamin) 

• Dodatkowe korzyści oferowane dla studentów przez The Chartered Institute of Marketing  

(e-newsletter, inne) 

WARUNKI: 

• Program Applied Marketing trwa od daty podpisania zgłoszenia do daty podania Uczestnikowi wyników 

egzaminu przez The Chartered Institute of Marketing (drogą mailową na wskazany adres) – nie dłużej niż 

1 rok.  

• Całkowity koszt programu to 3 850 PLN brutto płatny w jednej bądź dwóch ratach (deklaracja płatności 

została zamieszczona na ostatniej stronie niniejszej umowy).  

• Przedłużenie okresu trwania kursu o kolejny rok wiąże się z dopłatą w wysokości 800 PLN brutto. 
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• Uczestnik po przejściu przez kurs online (na platformie moodle.questus.pl) wypełnia formularz 

zgłoszeniowy na egzamin stanowiący osobny dokument, na podstawie którego rejestrowany jest  

na egzamin w wybranej sesji egzaminacyjnej CIM: sesja egzaminacyjna April, sesja egzaminacyjna July lub 

sesja egzaminacyjna December. Jednocześnie uczestnik rejestrowany jest w The Chartered Institute of 

Marketing, uzyskując tym samym roczne członkostwo i dostęp do platformy my.cim.co.uk. 

• Niniejsza umowa wiąże się z jednym podejściem do egzaminu CIM z modułu „Applied Marketing”. W 

przypadku niestawienia się Uczestnika na egzaminie w wyznaczonym miejscu i czasie, opłata 

egzaminacyjna nie podlega zwrotowi. Kolejne podejście do egzaminu wiąże się z uiszczeniem opłaty w 

wysokości 950 PLN brutto. 

• W przypadku chęci podejścia do egzaminu w formie w pełni zdalnej obowiązuje dopłata 280 PLN. 

• Wszelkie terminy związane z podejściem do egzaminu CIM dostępne są u opiekuna kursu oraz na 

platformie e-learningowej po zalogowaniu. 

• Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży towarów i/lub usług questus  

w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z 

późn. zm.) i skutkuje zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu. 

• Płatności dokonywane są przelewem bankowym na rachunek bankowy mBank – 24 1140 2017 0000 4302 

0342 8828 na podstawie faktury VAT dostarczonej na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 

• W przypadku rezygnacji ze szkolenia po zalogowaniu na platformę e-learningową i/lub wysłania 

podręcznika kursu (data nadania przesyłki)  – opłata nie podlega zwrotowi. 

Składając zamówienie, zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie 

danych questus oraz na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości dla celów realizacji umowy oraz promocji 

produktów i usług własnych questus i partnerów questus. Podanie danych osobowych przez 

zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są 

chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (art.175)   

oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zamawiający ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usuwania oraz ograniczenia zgody  

na przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest questus z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji 

WIN 83/7, 91-811; NIP: 728-156-15-72. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od questus za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji 

handlowych przesłanych na adres elektroniczny wskazany w formularzu – w rozumieniu ustawy  

z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz.1219 z późn. zm.) –  

o produktach, usługach i aktualnych ofertach questus i partnerów questus, w szczególności o szkoleniach 

i publikacjach na temat biznesu i marketingu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie  

i wykorzystywanie moich danych w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższych celów. 
 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA: DATA: 
PIECZĄTKA I PODPIS OSOBY KIERUJĄCEJ  
NA PROGRAM: 

 

* 
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*Pola wymagane 

CENA BRUTTO: 3 850  PLN 

WYBIERAM PŁATNOŚĆ W CAŁOŚCI WYBIERAM PŁATNOŚĆ W 2 RATACH 

• Faktura VAT na kwotę 3 850 PLN brutto  

z 14-dniowym terminem płatności wystawiona 

zostanie do 5 dni roboczych od daty 

dostarczenia podpisanej umowy-zgłoszenie  

i wysłana na podany adres mailowy i/lub w 

wersji papierowej na wskazany adres. 

• Do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania 

wpłaty: 

o Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy 

moodle.questus.pl (dane do logowania 

wysłane zostaną na podany w zgłoszeniu 

adres mailowy); 

o wysłany zostanie podręcznik do kursu  

w formie papierowej na wskazany  

w zgłoszeniu adres. 

Rata I: 1 925 PLN brutto 

• Faktura VAT na kwotę 1 925 PLN brutto  

z 14-dniowym terminem płatności wystawiona 

zostanie do 5 dni roboczych od daty 

dostarczenia podpisanej umowy-zgłoszenie  

i wysłana na podany adres mailowy i/lub  

w wersji papierowej na wskazany adres. 

Rata II: 1 925 PLN brutto 

• Faktura VAT na kwotę 1 925 PLN brutto  

z 14-dniowym terminem płatności wystawiona 

zostanie do 10 dnia miesiąca następującego  

po dacie terminu płatności za pierwszą fakturę  

i wysłana na podany adres mailowy i/lub w 

wersji papierowej na wskazany adres. 

• Do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania 

wpłaty raty I: 

o Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy 

moodle.questus.pl (dane do logowania 

wysłane zostaną na podany w zgłoszeniu 

adres mailowy); 

o wysłany zostanie podręcznik do kursu  

w formie papierowej na wskazany  

w zgłoszeniu adres.  
 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA: DATA: 
PIECZĄTKA I PODPIS OSOBY KIERUJĄCEJ  
NA PROGRAM: 

 

 


