Regulamin szkolenia online pt.: „Pierwsze lody przełamane. Jak sprzedają influencerzy?”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniu
online pt. Jak sprzedają twórcy” organizowanym przez Organizatorów (dalej „Szkolenia”).
2. Organizatorami Szkolenia są:
a. IQS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000041388, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł, NIP 526-10-05-418,
Regon 010763240
b. LTTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A,
02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570, kapitał zakładowy
w wysokości 135.000,00 zł
c.

Freundschaft Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 606756, NIP: 1132904986, REGON: 363929588 o kapitale zakładowym 100.000,00
PLN

3. Organizatorzy oświadczają, że realizują Szkolenie w zakresie, terminie i za pośrednictwem środków przekazu
wskazanych na stronie https://grupaiqs.pl/pl/aktualnosci/pierwsze-lody-przelamane-czyli-jak-sprzedajainfluencerzy
4. Organizatorzy oświadczają, iż osoby prowadzące Szkolenia będą posiadały wiedzę i doświadczenie
pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji online, który dostępny jest
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ngTgE0o1TNWrEROgfJKh8w
przed
Szkolenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

na stronie
rozpoczęciem

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia lub prawo do zmiany jego terminu,
w szczególności w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od
Organizatorów.

3. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba
że Organizatorzy wyrażą uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia. Uczestnikami mogą zostać wybrane osoby
spośród tych, które udostępnią wymagane w formularzu dane: imię, nazwisko, nazwę firmy i służbowy adres
e-mail, oraz zaakceptują zgody.

§ 3. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest IQS sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Mangalia 2 A.
2. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów RODO, można skontaktować się
z każdym z Administratorów z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych lub z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych: iod@iqs.pl
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:
a. W celu udziału w Szkoleniu (webinarze) na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem, poprzez
zaakceptowanie przez niego Regulaminu wydarzenia oraz zgłoszenie udziału w wydarzeniu (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
b. W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c.

Na podstawie zgody w celu otrzymywania informacji handlowych od Współadministratorów.

4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału
w Szkoleniu. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę kontaktując się
z wyznaczonymi IOD: iod@iqs.pl
5. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie
przepisów prawa, a także spółkom z grupy kapitałowej MEDIACAP S.A., podmiotom, którym
administrator powierzył czynności związane z przeprowadzeniem Szkolenia oraz wysyłaniem mailingów,
w szczególności:
•
•
•
•

Zoom Video Communications, Inc. 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113;
FreshMail sp. z o.o. ul. aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków;
Livespace sp. z o.o., ul. Rejtana 17 / 12, 02-516 Warszawa
Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, uzyskania kopii danych,
poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.

7. Każdy uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratorów do Prezesa
UODO (uodo.gov.pl).
8. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia Szkolenia i rozpatrzenia reklamacji. Dane przetwarzane na
podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Szkoleniu.
§ 4. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Organizatorzy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione
celem przeprowadzanego Szkolenia i nie wpłynie na pogorszenie warunków Uczestników.
3. Zasady przeprowadzania Szkolenia określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

§ 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W ramach Szkolenia Organizatorzy świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Szkolenia.
2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Szkolenia należy rozumieć takie usługi jak:
a. Umożliwienie wzięcia udziału w Szkoleniu.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie
korzystanie z usług objętych Regulaminem.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika
poprzez rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu.
5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest
posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome,
Safari.
6. Organizatorzy zastrzegają, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym
ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie

odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
7. Organizatorzy korzystają we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej
zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca
2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

