
Regulamin uczestnictwa w webinarium 

 

§ 1 Definicje  

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy  

je rozumieć w sposób następujący:  

a) Regulamin – niniejszy Regulamin;  

b) Usługodawca – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki  

i Pomiarów PIAP, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa działający na podstawie 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534), 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS0000846727, posiadający numer NIP: 522-318-53-70, REGON:000035257; 

c) Usługobiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny 

przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w webinarium;  

d) Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca 

w webinarium, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on 

być jednocześnie Uczestnikiem;  

e) webinarium – usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym 

realizowana przez Usługodawcę mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy 

Uczestników. 

 

§ 2 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w webinarium pomiędzy 

Organizatorem a Uczestnikami. Każda osoba dokonująca rejestracji jest 

zobowiązana z nim się zapoznać. 

2. Od Uczestnika wymaga się aby posiadał odpowiedni sprzęt w postaci komputera, 

tabletu, smartfona, itp., wyposażonego w urządzenie umożliwiające odbieranie 

wizji i dźwięku oraz z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Teams (nie 

jest wymagane konto Microsoft). Uczestnik powinien posiadać dostęp do Internetu 

oraz konto poczty elektronicznej (do przeprowadzenia procesu rejestracji oraz 

późniejszej komunikacji z Organizatorem).  

3. Porozumiewanie się Organizatora z Uczestnikami w kwestiach organizacyjnych 

odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów 

e-mail, z których dokonano rejestracji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

o przesunięcia terminu webinarium w przypadku niezależnych wydarzeń 

losowych; nowy termin zostanie ustalony przez Organizatora i podany do 

wiadomości w terminie 7 dni od momentu odwołania, 

o przesunięcia terminu webinarium w przypadku, gdy liczba zgłoszonych 

Uczestników jest mniejsza niż zaplanowano, 



o modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia webinarium – z 

zastrzeżeniem stałej liczby jego godzin, 

o zmiany dotyczącej rodzaju oprogramowania, za pomocą którego możliwe 

jest uczestnictwo w webinarium, 

o odwołania webinarium do momentu jego rozpoczęcia. 

5. Webinarium prowadzone będzie w języku polskim, jednak do zrozumienia 

prezentowanych treści wymagana jest podstawowa znajomość języka 

angielskiego. 

 

§ 3 Zgłoszenie udziału w webinarium 

1. W celu dokonania rejestracji w webinarium Uczestnik powinien wysłać wiadomość 

zgłoszeniową na adres e-mail: webinariumcbrn@piap.lukasiewicz.gov.pl, w której 

poda swoje imię i nazwisko oraz nazwę firmy/jednostki. 

2. Wysłanie wiadomości zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

3. Każdy z Uczestników otrzyma link, za pomocą którego dołącza do webinarium 

poprzez aplikację Microsoft Teams.  

§ 4 Własność intelektualna i prawa autorskie  

1. W przypadku dostarczenia Usługobiorcy materiałów szkoleniowych, Usługodawca 

udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych 

materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca 

nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, 

jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom 

trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje  

w ramach wynagrodzenia za dane webinarium.  

2. Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować 

wypowiedzi Uczestników webinariów oraz, jeżeli w trakcie webinarium nastąpi 

połączenie wideo, także wizerunki Uczestników webinariów. Uczestnicy 

dokonując logowania do danego webinarium wyrażają zgodę na powyższe 

działania Usługodawcy w ramach tego webinarium. Usługodawca może, o ile 

uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika 

zarejestrowane materiały.  

3. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w ust. 2 zostaną 

podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

Usługobiorcy lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, 

to Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę. W razie 

nieprzekazania takiej informacji Usługodawca jest uprawniony do podejmowania 

działań wskazanych w ust. 2 bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec 

Usługobiorcy, Uczestnika lub osób trzecich.  

4. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie webinarium nie są uprawnieni do 

utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego webinarium, bez pisemnej pod 

rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego 

utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy 

i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do 

zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników 

elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet. 
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§ 5 Ochrona Danych Osobowych 

1. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zwartych w wiadomości 

zgłoszeniowej oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który dokonuje 

przetwarzania tychże danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

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

3. Pełna klauzula informacyjna znajduje się pod adresem https://piap.pl/o-

nas/obowiazek-informacyjny. 

4. Stosując zasadę minimalizacji danych Organizator zbiera tylko te dane osobowe, 

które są niezbędne do należytego przeprowadzenia webinarium. Baza danych 

osobowych Uczestników podlega zaś ochronie prawnej (dane te są szczególnie 

chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych). 

5. Informacje i dane o Uczestnikach nie zostaną przez Organizatora udostępnione  

w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu 

udzielonej zgody i oświadczeń, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez 

podstawy prawnej nakazującej Organizatorowi takie działanie. 

§ 6 Postanowienia Końcowe 

1. Treści przekazane w trakcie webinarium mają charakter wyłącznie edukacyjny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub 

osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników 

informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie webinarium, w sposób 

niezgodny z ich przeznaczeniem. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za 

szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały 

z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis wprowadza dalej idącą 

odpowiedzialność. 

2.  Webinarium oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, 

rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych treści, znaki towarowe, 

elementy graficzne, materiały audio i wideo, opracowania stanowią własność 

Usługodawcy, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.  

3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, 

przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac  

z materiałów i informacji, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż 

tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego 

upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu  

w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie 

Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie 

www.piap.pl/webinariumcbrn.  

5. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez polskie 

sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.  
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6.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 czerwca 2021r. 


