
Regulamin internetowego webinarium: Pracownicze Plany 

Kapitałowe dla NGO 

 

§ 1. Definicje 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je 

rozumieć w sposób następujący:  

a. Regulamin – niniejszy Regulamin;  

b. Usługodawca/Organizator – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie 

(30-503) przy ul. Krasickiego 18, I piętro wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem 0000301501, NIP: 

9452102152, REGON: 120665488 

 c. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks 

cywilny przyznaje osobowość prawną, Uczestnik webinarium;  

d. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w webinarium; za Uczestnika uważa 

się również osobę, na rzecz której został wykupiony dostęp do webinarium przez stronę 

trzecią (Usługobiorcę);  

e. Strony – łącznie Organizator i Usługobiorca;  

f. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest 

płatny udział Uczestnika w webinarium 

g. Webinarium – płatna usługa internetowego seminarium na temat Pracowniczych Planów 

Kapitałowych o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę  

h. Serwis – serwis internetowy Clickmeeting, za pośrednictwem którego odbywa się 

webinarium 

i. Token – hasło umożliwiające dostęp do Webinarium. 

j. Dane osobowe/Dane – dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy/Uczestnika, podane przez 

Usługobiorcę/Uczestnika podczas Rejestracji i zakupu biletu na Webinarium oraz dane 

Uczestnika podane w formularzu identyfikacyjnym przed rozpoczęciem Webinarium. 

k. Urządzenie końcowe – urządzenie wraz z oprogramowaniem umożliwiające Uczestnikowi 

udział w webinarium;  

l. Umowa indywidualna – umowa dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa w 

webinarium jednemu Uczestnikowi;  

ł. Umowa grupowa – umowa dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa w webinarium 

więcej niż jednemu Uczestnikowi - zawierana przez Usługobiorcę na rzecz Uczestnika 



m. Konsument – usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę 

indywidualną płatnego uczestnictwa w webinarium. 

§ 2 Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem Danych osobowych 
jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Krasickiego 
18, 30-503 Kraków, KRS: 0000301501, NIP: 9452102152  

2. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące Danych osobowych można zgłaszać poprzez 
wiadomości e-mail na adres: biuro@bis-krakow.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy dotyczącej 
uczestnictwa w Webinarium.  

4. Odbiorcami Danych osobowych będą podmioty uprawione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.   

5. Dane osobowe będą przechowywane w elektronicznej bazie danych.  
6. Usługobiorca/Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7. Usługobiorca/Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go Danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania Danych 
uniemożliwia uczestnictwo w Webinarium.  

 
§ 3. Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe,  

ochrona wizerunku i tajemnicy 
 

1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i 
dzieła publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie 
trwania webinarium podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 
nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Korzystanie z nich bez zgody właściciela jest zabronione. 

2. Z chwilą dostarczenia Uczestnikowi (rozpoczęcia webinarium) 
Usługodawca/Organizator udziela niewyłącznej, niezbywalnej, terminowej (na czas 
uczestniczenia w webinarium) licencji na korzystanie z tych materiałów jedynie dla 
potrzeb własnych Uczestnika.  

3. Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do 
obrotu webinarium oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów 
jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. 

4.  Jeśli w trakcie webinarium nastąpi połączenie z Uczestnikiem webinarium w taki 
sposób, iż jego wizerunek, opinie, wypowiedzi, prezentacje etc. staną się częścią 
webinarium (i będą posiadały cechy samoistnego dzieła), jest to równoznaczne z tym, 
że poprzez rejestracje na webinarium Uczestnik:  



a. wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku lub dzieła,  
b. wyraża zgodę na scalenie tych dzieł z treścią webinarium  
c. udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z ww. dzieł 
Organizatorowi webinarium.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, wygłaszane przez 
Uczestników webinarium. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi 
oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny.  

 
 

§ 4. Rejestracja 

1. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest za pośrednictwem serwisu 

internetowego Evenea na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Evenea. 

2. W toku rejestracji Uczestnik powinien zgłosić chęć otrzymania faktury. 

3. Organizator jest uprawniony do zamknięcia możliwości rejestracji przed terminem 

webinarium w każdym czasie bez podania przyczyny. 

§ 5. Umowa grupowa 

1. W przypadku gdy Usługobiorca zawiera Umowę, na mocy której Uczestnikiem 

(Uczestnikami) ma być inna osoba niż Usługobiorca, Usługobiorca jest zobowiązany: 

a)  do poinformowania Uczestników o uprawnieniach i obowiązkach 

wynikających z Umowy, w tym w szczególności o treści Regulaminu.  

b) do przekazania uczestnikom informacji o sposobie dostępu do Webinarium, w 

szczególności przekazania Tokenów 

c) do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji Uczestnikom 

dotyczących Webinarium  

2. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych 

informacji Uczestnikom czy za brak przekazania informacji. 

 

§ 6. Wymagania techniczne korzystania z webinariów, zastrzeżenia co do transmisji 

1. W celu prawidłowego korzystania z Webinarium powinien spełniać wymagania 

techniczne zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usługi Clickmeeting. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w 

funkcjonowaniu webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem 

osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z 

infrastrukturą informatyczną Organizatora.  

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rejestrując się na webinarium  w 

trakcie trwania webinarium, mogą nastąpić zachwiania prędkości lub jakości przesyłu 

danych, które mogą czasowo lub trwale uniemożliwić uczestnictwo w Webinarium po 

stronie Uczestnika na jego urządzeniu końcowym (komputer, laptop, telefon etc.). O 

ile będzie to możliwe, Organizator w przypadku zajścia takich okoliczności dołoży 

starań, aby udostępnić nagranie Uczestnikowi w innym możliwym terminie.  



4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów 

dostarczających dostęp do sieci Internet Uczestnika transmisji z serwerów 

Organizatora.  

 

§ 7. Zobowiązania Organizatora 

1. Przedmiotem świadczenia ze strony Organizatora jest umożliwienie, wskazanym w 

trakcie Rejestracji Uczestnikom, w określonym czasie, udziału w Webinarium z 

wykorzystaniem sieci Internet. 

2. Organizator zobowiązuje się do realizacji Webinarium z należytą starannością. 

 

§ 8. Cennik, zmiany cennika, promocje 

1. Wysokość opłaty za udział w webinarium wynika z aktualnego Cennika Webinarium, 

dostępnego na stronie wydarzenia w serwisie Evenea. 

2. Szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania opłaty za udział w Webinarium 

podawane w toku Rejestracji. 

3. Cennik może przewidywać różną wysokość opłaty za udział w webinarium  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Cenniku Webinarium. 

Zmiany w Cenniku Webinarium nie mogą działać wstecz i nie dotyczą wcześniej 

zawartych Umów.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych, 

polegających na zmianie cen, w szczególności poprzez kody rabatowe.  

6. Zmiana Cennika, w tym w szczególności obniżenie opłaty za udział w webinarium, nie 

może być podstawą do odstąpienia od wcześniej zawartych Umów lub żądania 

obniżenia opłaty za udział w webinarium wynikającej z tych Umów. 

§ 9. Postanowienia dotyczące wyłącznie Konsumentów 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów, w których 

Zamawiającym jest Konsument. 

2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Organizatora, może 

od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane na adres mailowy 

Organizatora biuro@bis-krakow.pl. 

4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator 

spełnił świadczenie przewidziane Umową.  

5. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić 

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (opłatę za udział w 

webinarium).  

6. Organizator dokonuje zwrotu opłaty za udział w webinarium przy użyciu takiego 

samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie 

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 



 

§ 10. Reklamacje 

1. Reklamacje powinny być przesyłane pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1. 

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez 

Organizatora.  

3. Zamawiający zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres 

wskazany w toku Rejestracji, chyba że w reklamacji wniósł o doręczenie mu 

odpowiedzi na inny, wskazany przez niego adres. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.  

2. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą 

w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.bis-krakow.pl, 

jednakże nie dotyczą one wcześniej zawartych Umów.  


