WARUNKI UCZESTNICTWA W WEBINARZE
Przed rejestracją do Webinaru należy zapoznać się z poniższymi warunkami uczestnictwa.
Uczestnik, dokonując rejestracji w Webinarze, potwierdza, że zapoznał się z poniższymi warunkami, rozumie i akceptuje ich treść.

§ 1 Definicje

 Organizator – Stalgast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac
Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000010073, posiadająca NIP
9521866652, REGON 017223787, kapitał zakładowy w wysokości 150.000 zł.

 RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z
2016 r. nr 119/1).

 Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Webinarze organizowanym przez Organizatora.
 Webinar – spotkanie internetowe organizowane dla Uczestników przez Organizatora w celach
promocyjnych.

§ 2 Warunki ogólne
1. Warunkiem uczestnictwa w Webinarze jest rejestracja Uczestnika poprzez stronę internetową
znajdującą się pod adresem gastroodnowa.pl W celu rejestracji Uczestnik powinien na w/w
stronie wskazać swoje imię, nazwisko i adres e-mail, zapoznać się z niniejszymi warunkami
oraz zaakceptować ich treść, korzystając z dostępnych na stronie internetowej przycisków akceptacji.
2. Uczestnik może udzielić Organizatorowi zgód na otrzymywanie od Organizatora informacji
handlowych oraz przekazywanie telefonicznie przez Organizatora Uczestnikowi treści dotyczących oferty Stalgast Sp. z o.o. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie warunkuje uczestnictwa w Webinarze.
3. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji, Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisania się na Webinar. W wypadku przekazania przez Uczestnika nieprawidłowych lub niekompletnych danych
Organizator może się z nim skontaktować w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w
terminie 3 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do odmowy zarejestrowania Uczestnika.
4. Uczestnictwo w Webinarze jest nieodpłatne. W związku z rejestracją lub uczestnictwem w Webinarze nie dochodzi do zawarcia umowy z Organizatorem, a po stronie Uczestnika nie powstają jakiekolwiek zobowiązania.
5. Uczestnik, nie ponosząc jakiejkolwiek odpowiedzialności, może w każdym czasie zrezygnować
z uczestnictwa w Webinarze oraz odwołać udzielone zgody.

§ 3 Warunki techniczne
Do udziału Uczestnika w Webinarze konieczny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z
dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej, aplikację You Tube lub przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itd. Webinar

zostanie przeprowadzony za pośrednictwem kanału You Tube, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez zainstalowaną przeglądarkę internetową.
Uczestnik. Któr2y chce uczestniczyć w rozmowie online(czat) powinien być zarejestrowany w
usłudze Google.

§ 4 Szczegółowe warunki uczestnictwa

1. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora na wskazany przez siebie adres
e-mail link umożliwiający uczestnictwo w Webinarze.

2. Organizator może zapewnić możliwość interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu, co jednak nie stanowi obowiązku Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając
dobrych obyczajów, praw oraz dobrego imienia osób trzecich, w tym prelegentów i innych
uczestników Webinaru.

4. Organizator może z ważnych powodów wprowadzić zmiany w programie Webinaru lub zmiany
prelegentów, a także warunki techniczne organizacji Webinaru.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwiające wzięcie udziału w Webinarze

nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych, a także okoliczności występujące po
stronie Uczestnika np. podanie nieprawidłowych danych kontaktowych, niezapewnienie technicznych warunków dostępowych.

6. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z uczestniczeniem w Webinarze na adres e-mail

Organizatora kontakt@gastroodnowa.pl Składając reklamację Uczestnik powinien podać swoje
dane kontaktowe i powód reklamacji. Reklamacje nie spełniające w/w wymogów nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres e-mail podany przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacji.

§ 5 Własność intelektualna

1. W związku z uczestnictwem w Webinarze i w trakcie jego trwania Uczestnik może uzyskać do-

stęp do treści stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, które przeznaczone są wyłącznie do osobistego
użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania,
wprowadzania do obrotu treści Webinaru ani w części, ani w całości, jak również nie może
udostępniać tych treści osobom trzecim.

2. Wyłącznie Organizator może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg i transmisję
Webinaru.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu (transmisji) Webinaru, chyba że uzyska uprzednio zgodę Organizatora.

4. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do nazw

usług oraz treści Webinaru oraz wykorzystywanych w nim materiałów, należą do Organizatora,
a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator tj. Stalgast Sp. z o.o. w Warszawie, Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010073, posiadająca NIP 952 18 66 652, REGON 017223787 (dalej także "Administrator").

2. Uczestnik może się kontaktować z Administratorem telefonicznie (225171575), pod adresem

e-mail: ado@stalgast.com lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Plac Konesera
9, Budynek O, 03-736 Warszawa.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email: ado@stalgast.com; pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Stalgast sp. z o.o.,
Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w poniższych celach i terminach:
•

w celu obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej Webinaru – podstawą
prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja Webinaru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres trwania Webinaru tj. od momentu rozpoczęcia rejestracji do Webinaru do czasu zakończenia Webinaru;

•

w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub
jego partnerów biznesowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), do momentu wycofania zgody przez Uczestnika;

•

w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa, co jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym
Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), do momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

•

w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą
prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do
momentu przedawnienia roszczeń.

2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast konsekwencją ich niepodania
jest brak możliwości uczestnictwa w Webinarium.

3. Dane Uczestnika zostały pozyskane w procesie jego rejestracji uczestnictwa w Webinarze.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
a) spółki powiązane z Administratorem;
b) podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe, informatyczne, marketingowe,
komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
c) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.

5. Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;
b) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane
osobowe można żądać ich usunięcia);
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania
danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli
ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

6. W celu wykonania swoich praw Uczestnik może skierować odpowiednie żądanie pod adres
email: ado@stalgast.com lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Administratora
lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Administratora.

7. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez
prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

§ 8 Pliki cookies

1. Administrator na swoich stronach internetowych, w tym na stronach, z których korzystają
Uczestnicy, używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i
wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich
indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

2. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za pośrednictwem

przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.)
zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

3. Korzystający ze stron internetowych może wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez

właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co
do sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron
internetowych w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

4. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym,
konsekwencją zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej pozwalających na zapisywanie plików cookies może być brak możliwości rejestracji lub uczestnictwa w Webinarze.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki zostały udostępnione na stronie www.gastroodnowa.pl w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych warunków. O treści takich zmian Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem
zmian w życie. Zmiana warunków wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto Uczestnik jest informowany o każdej zmianie warunków przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie takiej zmiany. Jeżeli
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany warunków, zostaje związana ich nowym brzmieniem.

3. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
sporów powstałych na gruncie niniejszych warunków jest prawo polskie.

4. Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 21.04.2021 r.

