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BONUS – ZNIŻKA NA PAKIET RODO 

MUST HAVE 30% 
 

Cześć! 

Dziękuję Ci, że zdecydowałeś się na zakup Kursu Online #Legalna Sprzedaż Online. Jest 

to mój autorski pomysł i pomógł już wielu osobom. Mam nadzieję, że Ty również poradzisz 

sobie sprawnie z prowadzeniem firmy, która sprzedaje zgodnie z prawem.  

W ramach Pakietu BASIC otrzymujesz KOD RABATOWY w wysokości 30% na zakup 

Pakietu RODO MUST HAVE.  

 

CO MUSISZ ZROBIĆ? 
 

 

1. W okresie obowiązywania dostępu do Twojego kursu wejdź na stronę produktu PAKIET 

RODO MUST HAVE tutaj: https://sklep.legalnybiznesonline.pl/product/rodo-must-

have-pracownik/. 

2. Wrzuć produkt – „PAKIET RODO MUST HAVE + PAKIET RODO PRACOWNIK“ do 

koszyka i postępuj zgodnie ze wskazówkami, tak jakbyś kupował produkt w sklepie 

online.  

3. Po dodaniu produktu do koszyka (po kliknięciu w „Zamów“) przejdź do kasy.  

4. Pod produktem znajdziesz informację „Posiadasz kod zniżkowy? Kliknij aby go wpisać“ 

(patrz screen poniżej) 

5. Wpisz kod rabatowy – LSO30BASIC (patrz screen poniżej) 

https://sklep.legalnybiznesonline.pl/product/rodo-must-have-pracownik/
https://sklep.legalnybiznesonline.pl/product/rodo-must-have-pracownik/
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6. Kliknij „Zastosuj“. 

7. Dokończ zamówienie – wpisz swoje dane i postępuj zgodnie ze wskazówkami.  

 

Pamiętaj! 

Kod rabatowy działa tylko przez okres posiadania dostępu do kursu online. Nie przegap tego. 

 

Wszystkiego Legalnego!  

Radca prawny Ilona Przetacznik 
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KTO JEST AUTORKĄ KURSU? 
 

Mec. Ilona Przetacznik 

 

Jestem radcą prawnym, lean liderem i project managerem, Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych. Uczę, że umowy są ważne oraz pokazuję jak prowadzić 

#LegalnyBiznesOnline, czyli jak być zgodnym z RODO, jak podpisywać skuteczne i 

bezpieczne umowy oraz o jakie obowiązki prawne zadbać w biznesie online. Prowadzę blog 

www.legalnybiznesonline.pl , #LegalneKawy na żywo na fanpage Ilona Przetacznik 

#Legalny Biznes Online, grupę na Facebooku #Legalny Biznes Online i niedługo ruszam z 

podcastem #LegalnyBiznesOnline. Bądź na bieżąco i dołącz do społeczności #Legalnych!  

 

Cieszę się, że chcesz rozwijać swój biznes legalnie. 

Jeśli materiały pomogły Ci w Twoim biznesie,  

proszę napisz opinię na moim fanpage  

i dołącz do grupy #LegalnyBiznesOnline.  

I dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem! ☺ 

 

Wszystkiego Legalnego! 

Ilona Przetacznik, radca prawny 

 

 

  

 

Nota prawna: 

Powyższe informacje nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści te mają charakter wyłącznie 

informacyjny, a autorka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w 

związku z jakimikolwiek treściami w nim zamieszczonymi. Treści te są aktualne na dzień ich zamieszczenia (listopad 2019 r.) Nie 

mogą być bez pisemnej zgody Ilony Przetacznik wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. 

 


