
REGULAMIN BEZPŁATNYCH WEBINARÓW

1. DEFINICJE
1.1. Organizator - Fundacja SysOps/DevOps Polska, z siedzibą w Warszawie

(00-707), ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 16, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727192, NIP:
1132970799, REGON: 369993392, adres e-mail: hello@sysopspolska.pl,
numer telefonu kontaktowego: +48 221 855 557.

1.2. Webinar - wydarzenie poświęcone tematyce SysOps/DevOps w branży IT
realizowane przez Organizatora, w terminach określonych na stronie
sysopspolska.pl na platformie ClickMeeting, w którym może wziąć udział
każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa opisane w niniejszym
Regulaminie.

1.3. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w Webinarze
na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika.

1.4. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem URL: sysopspolska.pl,
zawierająca informacje o aktualnych Webinarach oraz umożliwiająca
zgłoszenie udziału w wybranym Webinarze w charakterze Uczestnika za
pośrednictwem Formularza rejestracyjnego.

1.5. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
1.6. Trener - pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do prowadzenia Webinaru,

wybrana przez Organizatora.
1.7. Zgłoszenie - działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu

zarejestrowanie Uczestnika na Webinar, polegające na wypełnieniu
Formularza rejestracyjnego.

1.8. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na stronie sysopspolska.pl
umożliwiający zgłoszenie uczestnictwa w Webinarze.

1.9. Rejestracja - poprawne wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego
na Platformie wraz z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Polityki
Prywatności, która jest jego integralna częścią.

1.10. Polityka Prywatności - stanowi integralną część Regulaminu, jest dostępna
w Serwisie; zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z Webinarami.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki uczestnictwa

w Webinarach, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora,
Uczestników, Użytkowników oraz Trenerów.

2.2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej,
a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych
wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób
trzecich przysługują Fundacji SysOps/DevOps Polska i mogą być
wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez
Fundację SysOps/DevOps Polska.

2.3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
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2.3.1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;

2.3.2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2.3.3. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
2.3.4. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych;
2.3.5. rozporządzenie 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 („RODO”);

2.3.6. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2.4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem

w Webinarach Użytkownik skontaktować się może z Organizatorem za
pomocą adresu e-mail: hello@sysopspolska.pl.

2.5. W czasie rejestracji w Serwisie Użytkownik składa oświadczenie o
zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest
wymogiem do dokonania rejestracji, a tym samym udziału w Webinarze.

2.6. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień
Regulaminu.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci

Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.
3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych

za pośrednictwem Serwisu Organizator stosuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem
z Serwisu.

3.3. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, celem
zminimalizowania zagrożeń ewentualnego pozyskania i modyfikowania
danych Użytkowników oraz Uczestników przez osoby nieuprawnione.
W szczególności zaleca się stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet.

3.4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania
Serwisu, w szczególności niedozwolone jest:

3.4.1. dostarczanie treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie
Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące
bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą
elektroniczną;

3.4.2. dostarczanie treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich,
prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę
przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać
obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;

3.4.3. dostarczanie treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne
niebezpieczne oprogramowanie typu worms, trojan horses,
keyloggers lub inne;

3.4.4. dostarczanie treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez
odbiorców informacji handlowych (SPAM);
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3.4.5. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych
z prawem lub dobrymi obyczajami.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1. Warunkiem uczestnictwa w Webinarze jest zgłoszenie chęci udziału

w Webinarze (Rejestracja) przez prawidłowe wypełnienie Formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem URL:
sysopspolska.pl.

4.2. Przed wysłaniem Formularza rejestracji Użytkownik zobowiązany jest
zapoznać się z treścią Regulaminu.

4.3. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych Uczestnika:
imię, nazwisko, adres e-mail.

4.4. Akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika następuje w trakcie
procesu rejestracji do Serwisu, poprzez potwierdzenie wyboru odpowiedniego
pola zawierającego oświadczenie dotyczące akceptacji Regulaminu,
znajdującego się pod formularzem rejestracyjnym, a następnie wysłanie
formularza.

4.5. Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełnienia Formularza rejestracyjnego. Ani Organizator, ani
Operator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające
z wprowadzenia do Formularza rejestracyjnego błędnych danych
Użytkownika lub Uczestnika, lub za jakiekolwiek inne szkody lub utracone
korzyści, niezależnie od podstawy ich powstania.

4.6. Udział w Webinarze w charakterze Uczestnika jest bezpłatny.
4.7. Liczba miejsc na Webinarze jest limitowana.
4.8. Organizator dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście Uczestników.

Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem Webinaru na adres
mailowy: hello@sysopspolska.pl.

4.9. Reklamacja dotycząca przebiegu Webinaru może być złożona w terminie
14 dni od dnia zakończenia Webinaru. Za datę złożenia reklamacji uznaje się
datę wpływu reklamacji do Organizatora. Organizator zobowiązuje się do
rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

5. PRZEPISY PORZĄDKOWE
5.1. Zabronione jest nagrywanie przebiegu Webinaru.
5.2. Uczestnicy na Webinarze są obowiązani do poszanowania praw i godności

osobistej innych Uczestników, Trenerów oraz Organizatora. Uczestników
obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych osób. Za nękanie przyjmuje
się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku,
orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru
ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie,
prześladowanie i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Webinaru
zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za
niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować
obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących
na dyskryminację.
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5.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Webinaru Uczestnika, który
łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku usunięcia
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Organizatora.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uniemożliwienia udziału w

Webinarze osób, które nie dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie
Webinaru i nie może to stanowić podstawy do skierowania przeciwko niemu
jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie zmiany w programie Webinaru
wprowadzone przez Organizatora będą dostępne w Serwisie pod adresem
sysopspolska.pl.

6.3. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować
najwyższą jakość Webinaru, zgodnie z jej opisem zamieszczonym
na stronie sysopspolska.pl.

6.4. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany terminu, miejsca lub
czasu trwania Webinaru. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani
drogą mailową, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, nie później niż
24 godziny przed planowaną datą Webinaru.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Webinaru w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych. O odwołaniu Webinaru Uczestnicy będą
niezwłocznie informowani drogą mailową, na adres e-mail podany w trakcie
rejestracji.

7. WŁASNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
7.1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane

za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność
respektowania praw własności intelektualnej.

7.2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim
dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności
teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo.
Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi
samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

7.3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich
prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku
osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga
wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny
uprawniony podmiot.

7.4. Jakakolwiek forma korzystania przez Użytkowników lub na rzecz osób
trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami
autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie
w Internecie może się odbywać wyłącznie za zgodą uprawnionych
podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek
szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem
zachowania.
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8. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem

w Webinarach jest Organizator Fundacja SysOps/DevOps Polska, z siedzibą
w Warszawie (00-707), ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 16, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727192, NIP:
1132970799, REGON: 369993392.

8.2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora w związku z Webinarami zostały wskazane w Polityce
Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy

Organizatorem, a Użytkownikiem odbywał się będzie drogą elektroniczną:
9.1.1. ze strony Uczestnika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego

w Formularzu;
9.1.2. ze strony Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail:

hello@sysopspolska.pl.
9.2. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres

e-mail: hello@sysopspolska.pl.
9.3. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
9.4. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem

a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

9.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób
przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa
na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest
najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego
Regulaminu.

9.6. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Serwisu w
formie pliku pdf oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego
żądanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej
zmianie Regulaminu Użytkownicy i Uczestnicy zostaną poinformowani
poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem
planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Uczestnik nie
zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować
o tym Organizatora. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako
wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego,
skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany
w Regulaminie. Do upływu tego okresu Uczestnika obowiązują postanowienia
dotychczasowe.

9.8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem,
a Uczestnikiem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
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9.9. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień
Regulaminu, nie zastosują się do poleceń Organizatora, a w szczególności
stwarzają swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników,
bądź zakłócają przebieg Webinaru są zobowiązani do natychmiastowego
opuszczenia transmisji Webinaru i nie przysługują im z tego tytułu żadne
roszczenia wobec Organizatora.

9.10. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej
wersji.
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