Regulamin Webinarów
realizowanych w ramach projektu- “Nowy wymiar promocji
Polski i branży technologicznej”
(„Regulamin”)
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa udział w Webinarach, organizowanym przez Stowarzyszenie ITCorner z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń
oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000459205, REGON: 022189888, NIP: 8943050085 („Organizator” lub „ITCorner”).
2. Organizowane Webinary są realizowane w ramach projektu “Nowy wymiar promocji Polski i
branży technologicznej”, realizowanej w ramach dotacji otrzymanej przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych („Webinar”/”Webinary”).
3. Regulamin zawiera postanowienia w zakresie zasad rejestracji na Webinar, świadczenia przez
Organizatora usług drogą elektroniczną, a także przetwarzania danych osobowych Uczestników
przez Organizatora.
4. Celem Webinarów jest m.in.:
a) promocja firm, ekspertów i business case’ów;
b) budowanie profilu eksperta branży IT;
c) możliwość nawiązania kontaktu z zagranicznymi organizacjami.
5. Webinary odbędą się się w dniach:
a) Webinar 1
23.09.2020
Temat: International cooperation of ICT business associations.
b) Webinar 2
8.10.2020
Spotkanie się z Jakubem Orczykiem z Vm.pl, Adamem Formankiem z SIBB oraz Konradem
Schampera z SDZ Legal.
Temat: Die Deutsch-Polnische-Zusammenarbeit. Ähnlichkeiten, Differenzen und die besten
Praktiken (spotkanie po niemiecku).
c) Webinar 3
20.10.2020
Spotkanie z ekspertem z Unity Group (TBD) i Michael’em Lindholm’em (Turku Business
Region) oraz przedstawicielem biznesu ze strony Fińskiej (TBD).
Temat: Polish-Finnish cooperation - how to make it work in time of digital transformation.
w formie on line. Informacje dotycząca webinarów, będą umieszczane na social mediach
Stowarzyszenia ITCorner.
6. Regulamin jest dostępny na https://itcorner.org.pl/regulamin/
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7. W celu korzystania z udziału w Webinarach, należy posiadać dostęp do Internetu, sprzęt
komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu (przykładowo komputer, tablet itp.) oraz
najnowszą przeglądarkę internetową (przykładowo Firefox Mozilla wersja 81 lub nowsza,
Google Chrome wersja 85 lub nowsza, Microsoft Edge).
§ 2.
Warunki udziału. Rejestracja Uczestników.
1. Warunkiem udziału w Webinarach jest rejestracja.
2. Uczestnikami Kongresu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
1. Rejestracja Uczestników na Webinary następuje za pośrednictwem formularza dostępnego za
pośrednictwem strony ZOOM. Organizator na stronie internetowej ITCorner
(https://itcorner.org.pl/pl/) oraz swoich mediach społecznościowych nieodpłatnie udostępnia
link do strony internetowej ZOOM, za pośrednictwem której Uczestnik może zarejestrować na
Webinar.
3. W celu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko Uczestnika (wymagane),
b) adres e-mail (wymagane),
c) nazwa organizacji (opcjonalnie).
§ 3.
Korzystanie z ZOOM
1. Funkcjonalności rejestracji na Webinar oraz udziału w Webinarze dostępne za pośrednictwem
strony/aplikacji ZOOM (https://zoom.us/) oraz stanowią usługi elektroniczne w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1219 z późn. zm.). Usługi te świadczone są na zasadach wynikających z warunków świadczenia
usług ZOOM (https://zoom.us/terms) oraz Polityki prywatności (https://zoom.us/privacy),
dostępnych w aktualnej wersji na stronie internetowej ZOOM.
2. Webinary tworzone są przy wykorzystaniu aplikacji/strony Zoom. Oznacza to, że dane podane
w trakcie Webinariów, a także dane Uczestników, którzy zarejestrowali się na Webinary, będą
przetwarzane przez ZOOM.
§ 4.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator w dowolnym momencie może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Aktualnie
obowiązujący
Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
ITCorner
(https://itcorner.org.pl/pl/) oraz stronie rejestracji na Webinar.
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu Webinarów wchodzących w skład projektu.
3. W przypadku zmiany daty Webinaru Organizator zobowiązuje się do poinformowania
uczestników.
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§ 5.
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik zobowiązuje jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz ich
przestrzegania.
2. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w Webinarium zgodnie z przepisami prawa,
postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Uczestnik
zobowiązuje się do niedostarczania Organizatorowi treści o charakterze bezprawnym.
3. Uczestnik może korzystać z mediów społecznościowych Organizatora, w szczególności
umieszczać komentarze, relacje i zdjęcia z Webinarów na profilach Organizatora na Facebooku
lub LinkedIn. Działania Uczestnika w tym zakresie nie mogą jednak naruszać przepisów
obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego ani dóbr osobistych Organizatora,
Uczestników, prelegentów ani członków lub podmiotów współpracujących z ITCorner przy
organizacji Webinarów.
4. Przy rejestracji, a także w czasie udziału w Webinarach Uczestnik zobowiązuje się korzystać z
ZOOM zgodnie z warunkami świadczenia usług ZOOM oraz Polityką prywatności, dostępnymi
w aktualnej wersji na stronie internetowej ZOOM.
§ 6.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie ITCorner z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000459205, REGON: 022189888, NIP:
8943050085. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
wykorzystaniem nagrań z webinariów mogą się Państwo skontaktować z nami również pod
danymi wskazanymi w § 7 ust. 1 Regulaminu.
2. Przed każdym Webinarium informujemy o tym, że wydarzenie jest nagrywane.
3. Przetwarzamy tylko te dane, które zostaną nam udostępnione w trakcie nagrania wydarzenia.
Dane osobowe podane w trakcie webinarium, w tym m.in. imię i nazwisko, login, dane firmy,
adres e-mail, adres IP i wizerunek, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Webinaru, w
tym sporządzenia nagrania z tego spotkania, a także mogą być przetwarzane w celach promocji
wydarzenia, produktów i usług ITCorner. Organizator każdorazowo dba o to, aby przetwarzać
tylko te dane Uczestników, które są niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
4. Podanie danych oraz udostępnienie wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych podczas
rejestracji na Webinar stanowi jednak warunek udziału w Webinarach. Udostępnienie
wizerunku przez Uczestników jest każdorazowo dobrowolne, a wyrażenie zgody w tym
zakresie następuje przez odpowiednie ustawienia kamerki Uczestnika (włączenie lub
wyłączenie kamerki). Uczestnik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystanie
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wizerunku przez wyłączenie kamerki. Cofnięcie zgody na wykorzystanie wizerunku pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
5. Dane Uczestników przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną
obejmujących rejestrację na Webinar oraz udział w Webinarze (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Przetwarzanie podanych danych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, a także art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych). Dane pozyskane w trakcie nagrań będą mogły być również przetwarzane w
oparciu o uzasadniony interes administratora danych w celach promocyjnych, a także w celu
dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6. Dane będą przetwarzane przez czas trwania rejestracji na Webinar, a także czas trwania
Webinaru/Webinariów oraz po zakończeniu wydarzenia przez okres promocji wydarzenia,
produktów i usług ITCorner. Dane będą mogły być przetwarzane także do czasu przedawnienia
roszczeń mogących powstawać w powyższym zakresie.
7. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ITCorner, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi IT.
8. Nasze webinaria tworzymy przy wykorzystaniu aplikacji Zoom. Oznacza to, że dane podane w
trakcie webinariów mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. W takim
przypadku transfer danych odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne,
którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone
przez Komisję Europejską. Dane podane podczas webinarium mogą być wykorzystywane w
celach związanych z działalnością aplikacji Zoom. Więcej o zasadach przetwarzania danych za
pośrednictwem tej aplikacji można uzyskać tutaj: https://zoom.us/privacy
9. W zakresie przewidzianym prawem Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Uczestnikom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, w szczególności w sprawach reklamacji
lub uwag odnoszących się do świadczonych usług, pod następującymi danymi:
Stowarzyszenie ITCorner
ul. Łaciarska 4
50-104 Wrocław
e-mail: rodo@itcorner.pl

4

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.
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