REGULAMIN ZGŁOSZEŃ GRUPOWYCH DO EGZAMINU DIMAQ PROFESSIONAL –
POZIOM OGÓLNY

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy regulamin określa zasady przystępowania do egzaminu DIMAQ Professional
– poziom ogólny (zgłoszenia grupowe dokonywane przez przedsiębiorców, instytucje
lub uczelnie).

2.

Zasady przeprowadzenia egzaminu DIMAQ Professional, zasady uzyskania certyfikatu
DIMAQ Professional oraz zasady utrzymania certyfikatu DIMAQ Professional są
identyczne dla kandydatów zgłaszanych grupowo i kandydatów zgłaszających się
indywidualnie.

3.

DIMAQ (Digital Marketing Qualification) Professional to certyfikat branżowy nadawany
przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau
Polska (dalej jako „IAB Polska”).

4.

DIMAQ to zarejestrowany na rzecz IAB Polska unijny słowno-graficzny znak towarowy
(nr 014538623).

5.

Zasady:
a)
b)
c)
d)

zgłoszeń indywidualnych do egzaminu DIMAQ Professional,
przeprowadzenia egzaminu DIMAQ Professional,
utrzymania certyfikatu DIMAQ Professional,
przyznawania akredytacji placówkom, wydarzeniom, studiom, etc. w których można
zbierać punkty niezbędne do utrzymania certyfikatu DIMAQ Professional,

określone są w odrębnych regulaminach.
6.

IAB Polska oferuje komercyjne szkolenia przygotowujące do egzaminu DIMAQ
Professional. Oferta szkoleń dostępna jest w siedzibie IAB Polska.

7.

Płatności związane z przeprowadzeniem egzaminu DIMAQ Professional obsługuje
Interactive Advertising Institute Sp. z o.o.
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II.

ZGŁOSZENIA GRUPOWE DO EGZAMINU DIMAQ PROFESSIONAL – POZIOM
OGÓLNY

1.

Do egzaminu DIMAQ Professional przystąpić może każda osoba fizyczna, która
została zgłoszona do udziału w egzaminie DIMAQ Professional przez przedsiębiorcę,
instytucję lub uczelnię, zgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku osób
niepełnoletnich, powinny być one zgłoszone do udziału w egzaminie DIMAQ
Professional za zgodą swoich opiekunów prawnych.

2.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) wskazanie zgłaszającego (imię i nazwisko wraz z nazwą prowadzonej działalności
gospodarczej lub nazwę, adres siedziby, numer KRS w przypadku podmiotów
podlegających wpisowi do KRS),
b) wskazanie imienia i nazwiska osób zgłaszanych do udziału w egzaminie DIMAQ
Professional, ich numer PESEL,
c) adres e-mail do kontaktu ze zgłaszającym,
d) wskazanie preferowanej daty egzaminu DIMAQ Professional spośród dostępnych
terminów wskazanych przez IAB Polska – przy czym zgłoszenie musi wpłynąć do
IAB Polska nie później niż na 30 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą
egzaminu DIMAQ,
e) oświadczenie osoby zgłaszanej do udziału w egzaminie DIMAQ Professional o
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
przeprowadzeniem egzaminu DIMAQ Professional oraz dla celów związanych z
utrzymaniem certyfikatu DIMAQ Professional,
f) akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,
g) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgłaszającego.
Formularz zgłoszeniowy (plik excel) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.

Prawidłowo wypełniony i kompletny formularz zgłoszeniowy należy przesłać do IAB
Polska e-mailem na adres dimaq@iab.org.pl.

4.

W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy będzie nieprawidłowo wypełniony lub będzie
niekompletny, IAB Polska poinformuje o tym zgłaszającego w terminie 7 dni od dnia
jego otrzymania. Zgłaszający będzie mógł uzupełnić formularz zgłoszeniowy w terminie
7 dni od dnia otrzymania od IAB Polska informacji o brakach. W takim przypadku
egzamin DIMAQ Professional będzie mógł odbyć się nie wcześniej niż w terminie 30
dni od dnia otrzymania przez IAB Polska brakujących informacji.

5.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego formularza zgłoszeniowego,
IAB Polska potwierdza jego otrzymanie mailowo, informując jednocześnie, czy
egzamin będzie mógł odbyć się we wskazanej przez zgłaszającego preferowanej
dacie. Jeśli z uwagi na wcześniej ustalone terminy egzaminów DIMAQ Professional dla
innych kandydatów, egzamin w dacie preferowanej przez zgłaszającego nie będzie
mógł się odbyć, IAB Polska i zgłaszający wspólnie ustalą inny, dogodny termin,
rezerwując go dla zgłaszającego do czasu uiszczenia zapłaty za egzamin DIMAQ
Professional na zasadach określonych poniżej.
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6.

Udział w egzaminie DIMAQ Professional dla osób zgłaszanych grupowo jest odpłatny,
cennik stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

7.

Dokonanie płatności jest warunkiem niezbędnym do skutecznej rezerwacji wybranego
przez zgłaszającego terminu egzaminu DIMAQ Professional.

8.

Po zaksięgowaniu płatności na koncie Interactive Advertising Institute Sp. z o.o., spółka
ta wystawia fakturę VAT oraz potwierdza zarezerwowany uprzednio termin egzaminu
DIMAQ Professional dla kandydatów zgłaszającego.

9.

W przypadku gdy kandydat zgłoszony na dany termin egzaminu DIMAQ Professional
nie stawi się w siedzibie IAB Polska na sesję egzaminacyjną w terminie potwierdzonym
przez IAB Polska, termin mu przepada, a uiszczona przez zgłaszającego opłata
tytułem udziału tego kandydata w egzaminie DIMAQ Professional nie podlega
zwrotowi.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Nowy tekst Regulaminu
będzie publikowany na stronie www.dimaq.pl i będzie dostępny w siedzibie
Organizatora.

2.

Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez Zarząd IAB Polska w formie
uchwały.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU ZGŁOSZEŃ GRUPOWYCH DO EGZAMINU DIMAQ
PROFESSIONAL – POZIOM OGÓLNY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO EGZAMINU DIMAQ PROFESSIONAL –
POZIOM OGÓLNY
ZGŁOSZENIA GRUPOWE
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami.
I.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

Imię i nazwisko wraz z nazwą prowadzonej działalności gospodarczej / nazwa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___
Adres siedziby:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___
Numer KRS: ____________________________
Adres e-mail: ___________________________

II.

DANE OSÓB ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU W EGZAMINIE

Liczba zgłaszanych osób: _______________________________

email imię nazwisko

miasto ulica nr_domu kod_pocztowy województwo telefon
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telefon_kom

PESEL Email 2

III.

PREFEROWANA DATA EGZAMINU

__________________________

Akceptuję postanowienia Regulaminu zgłoszeń grupowych do egzaminu DIMAQ.

___________________________
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgłaszającego).

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU ZGŁOSZEŃ GRUPOWYCH DO EGZAMINU DIMAQ
PROFESSIONAL – POZIOM OGÓLNY
CENNIK

Liczba
uczestników
0-10
11-20
21-50
Oferta zbiorowa 51-100
dla członków 101-150
IAB Polska
Powyżej 150
0-10
11-20
21-50
Oferta zbiorowa
51-100
dla firm nie
101-150
będących
członkami IAB Powyżej 150
0-50
Oferta dla szkół 51-100
wyższych
Powyżej 100

Grupa docelowa
Zakup przez członków IAB
Zakup przez członków IAB
Zakup przez członków IAB
Zakup przez członków IAB
Zakup przez członków IAB
Zakup przez członków IAB
Zakup przez firmy zewnętrzne
Zakup przez firmy zewnętrzne
Zakup przez firmy zewnętrzne
Zakup przez firmy zewnętrzne
Zakup przez firmy zewnętrzne
Zakup przez firmy zewnętrzne
Absolwenci szkół wyższych
Absolwenci szkół wyższych
Absolwenci szkół wyższych
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Wysokość
rabatu
15%
20%
25%
30%
40%
50%
0%
5%
10%
15%
25%
35%
20%
30%
40%

Cena netto
425,00 zł
400,00 zł
375,00 zł
350,00 zł
300,00 zł
250,00 zł
500,00 zł
475,00 zł
450,00 zł
425,00 zł
375,00 zł
325,00 zł
400,00 zł
350,00 zł
300,00 zł

