Regulamin Warsztatów online

„Włącz TURBO w swoim STORAGE!”

1. DEFINICJE
•

Integrale IT Sp. z o.o./ Organizator – (dalej: „Integrale IT”); Integrale IT Sp. z o.o.,
ul. Winogrady 18a, 61-663 Poznań NIP: 7393892156, KRS: 0000653039.

•

Strony – Uczestnik, Integrale IT.

•

Klient – przedsiębiorca współpracujący lub zainteresowany współpracą z Integrale IT w
oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną, której pracownikiem, współpracownikiem lub
przedstawicielem jest Uczestnik.

•

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

•

Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, występująca w imieniu Klienta.
Uczestnikiem wydarzenia nie może być osoba reprezentująca konkurencję Integrale IT.

•

Wydarzenie –Warsztaty online „Włącz TURBO w swoim STORAGE!” przeprowadzane przez
Integrale IT dla Uczestników w celu zwiększenia ich wiedzy zakresu ochrony danych w
aplikacjach chmurowych, będące usługą świadczoną drogą elektroniczną. Wydarzenie jest
przeprowadzane za pomocą technik pracy zdalnej i przy użyciu Usługi Internetowej.

•

Formularz Rejestracji – internetowy formularz, wypełniany przez Uczestnika w celu rejestracji
Uczestników na Wydarzenie.

•

Usługa Internetowa – usługa Zoom Webinar udostępniona Integrale IT, w celu prowadzenia i
zarządzania Wydarzeniem.

•

Dostawca – dostawca usług telekomunikacyjnych i informatycznych: Zoom Technologies, Inc.

•

Strona internetowa – strona, przez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do Wydarzenia, na
podany adres e-mail, w dniu Wydarzenia.

•

Konkurs – konkurs wiedzy z tematyki Wydarzenia, przeprowadzany w trakcie Wydarzenia, na
zasadach opisanych w regulaminie konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.

•

RODO - 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

2. OGÓLNE INFORMACJE
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Wydarzeniu. Dołączenie do wydarzenia za
pośrednictwem Strony internetowej (kliknięcie w udostępniony link do Wydarzenia) jest
równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
2. Wydarzenie dedykowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem osób z wykluczeniem
konkurencji Integrale IT.
3. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Wydarzeniu poprzez zarejestrowanie się za pomocą
Formularza Rejestracji. Rejestracja wymaga od Uczestnika podania prawdziwych danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Wydarzenia.
4. Uczestnik może utrwalać treść i przebieg Wydarzenia tylko dla własnych potrzeb. Utrwalone treści
nie mogą być udostępniane osobom trzecim. W przypadku naruszenia zakazu Integrale IT ma
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prawo zablokować możliwość rejestracji na kolejne wirtualne spotkania lub dochodzić
odszkodowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie na zasadach opisanych w regulaminie konkursu.
6. Podczas Wydarzenia nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
7. Uczestnik ma możliwość zadawania pytań prelegentom. Pytania są widoczne dla wszystkich
Uczestników.

3. WARUNKI TECHNICZNE WARSZTATÓW ONLINE
1. Wydarzenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy umożliwiającej bezpośrednie
przekazywanie obrazu i dźwięku na odległość, będą streamowane przez platformę Zoom.
2. Celem wzięcia udziału w Wydarzeniu, Uczestnik powinien spełnić następujące wymagania
techniczne: stabilny dostęp do sieci Internet, posiadanie konta poczty elektronicznej służbowej,
korzystanie z aplikacji Zoom lub możliwość dołączenia do wydarzenia z poziomu przeglądarki
internetowej.

4. REJESTRACJA
1. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest skuteczne z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza
Rejestracji za pośrednictwem strony:https://integraleit.pl/presidentes/wlacz-turbo-w-swoimstorage/ przesłania Formularza Rejestracji udostępnionego przez Integrale IT bezpośrednio wobec
przedstawiciela Klienta, który jest związany współpracą z Integrale IT.
2. Dane wymagane podczas rejestracji: Imię, nazwisko, służbowy adres email, nr telefonu i pełna
nazwa firmy, którą Uczestnik reprezentuje.
3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Uczestnik może wziąć udział w Wydarzeniu tylko jeden raz, w dniu, w którym Wydarzenie jest
organizowane: 15 lutego 2022 roku.
5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w terminie do 3 (trzech) dni przed dniem, w
którym organizowane jest Wydarzenie, na które dokonał rejestracji poprzez wysłanie wiadomości
na adres: marketing@integraleit.pl.
6. Po otrzymaniu Formularza Rejestracji Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość
potwierdzającą udział Uczestnika w Wydarzeniu.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Dokonanie rejestracji upoważnia do udziału w Wydarzeniu w dniu 15 lutego 2022 r.
2. Do zarejestrowania należy podać wszystkie dane wymagane przez formularz rejestracyjny i zgodne
z rzeczywistością.
3. Uczestnik będzie otrzymywał drogą elektroniczną (na podany adres email) wiadomości
elektroniczne z powiadomieniami tuż przed Wydarzeniem, podziękowania za udział i badanie
satysfakcji.
4. Uczestnik będzie otrzymywał drogą telefoniczną (na podany numer telefonu) przypomnienia o
wydarzeniu jak i pytanie o pomoc lub zainteresowanie rozwiązaniem po Wydarzeniu.
5. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego
warunków.

Winogrady 18a, 61-663 Poznań, www.integraleit.pl

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji
elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych treści o charakterze
bezprawnym. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Wydarzeniu w sposób zgodny z prawem, nie
naruszając praw i dobrego imienia osób trzecich, w tym innych Uczestników i prelegentów.
Integrale IT zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia na rzecz Uczestnika usługi
elektronicznej jaką jest streaming Wydarzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych
norm społecznych i moralnych.
7. Integrale IT może wprowadzić zmiany w programie Wydarzenia oraz zmodyfikować warunki
techniczne z ważnych powodów.
8. Integrale IT nie ponosi odpowiedzialności za:
a. błędne podanie przez Uczestnika adresu email służącego do rejestracji, które uniemożliwia
wzięcie udziału w Wydarzeniu,
b. niespełnienie warunków technicznych wskazanych w pkt. 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
c.

nieprawidłowe działanie urządzeń końcowych lub połączeń sieciowych Uczestników,
skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu,

d. zdarzenia spowodowane siłą wyższą,
e. nieprawidłowe działanie usług Dostawcy lub stron trzecich (np. sieci Internet),
f.

wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Wydarzenia.

6. ZMIANY W PROGRAMIE WYDARZENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia tj. m.in. osób prelegentów,
tematów i godzin prelekcji.
2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatora
– poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres email.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą rejestracji na Wydarzenie Integrale IT udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej
licencji do korzystania z materiałów przekazanych w ramach Wydarzenia oraz zapisu obrazu i/lub
dźwięku przeprowadzonego Wydarzenia, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika.
Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Wydarzenia oraz
jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
2. Uczestnik nie powinien podczas Wydarzenia podawać informacji, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Klienta lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów
prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za
podanie takich informacji oraz ich wykorzystanie przez jakąkolwiek osobę.
3. Integrale IT będzie rejestrowało podczas Wydarzenia wypowiedzi i pytania Uczestników w celu
archiwizacji, przez okres niezbędny dla rozparzenia ewentualnych reklamacji lub roszczeń.
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8. REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Wydarzenia
elektronicznie na adres marketing@integraleit.pl. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie
nie dłuższym niż 14 dni do dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
2. Każda reklamacja powinna zawierać krótki opis okoliczności będących podstawą złożenia
reklamacji, datę i godzinę wystąpienia tych okoliczności oraz oznaczenie Uczestnika lub Klienta.
3. Integrale IT rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od ich otrzymania. O ich rezultacie Integrale IT
niezwłocznie zawiadomi Uczestnika drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu
Rejestracji.
4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej
lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości
elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji.
2. Wszelkie materiały reklamowe i marketingowe dotyczące Wydarzenia mają charakter informacyjny.
3. Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla siedziby Integrale IT.
4. Regulamin udostępniany jest na stronie: https://integraleit.pl/wpcontent/uploads/2022/01/Regulamin_warsztat_Huawei_15.02.2022.pdf.
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REGULAMIN KONKURSU
Konkurs wiedzy z tematyki wydarzenia: Włącz TURBO w swoim STORAGE!
przeprowadzony podczas Warsztatów online w dniu 15.02.2022r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia
„Konkurs wiedzy z tematyki wydarzenia: Włącz TURBO w swoim STORAGE! dalej
zwany jako „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Integrale IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Winogrady 18A, 61-663 Poznań, NIP 739 389 21 56 „Organizator”.
3. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o technologiach i produktach firmy Check
Point Software Technologies (Poland) Sp. z o. o. Regus Solec Residence, ul. Solec
18/20, 00-410 Warszawa.
4. Konkurs trwa w okresie od 15.02.2022 godzina 10:30 do 15.02.2022 godzina 14:00
(„Okres Trwania Konkursu”).
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 2 Warunki uczestnictwa.
1. W Konkursie może brać udział osoba („Uczestnik”) która spełnia łącznie następujące
warunki:
a. Wypełni wniosek rejestracyjny i uzyska potwierdzenie rejestracji.
b. Wyrazi zgody zawarte we wniosku rejestracyjnym, z uwzględnieniem podania adresu
wysyłki wygranej nagrody.
c. Będzie obecny na wydarzeniu: Warsztatach online „Włącz TURBO w swoim
STORAGE!”
2. Osoba, która nie spełni wymagań stawianych wobec Uczestnika, o których w par. 2.1
Regulaminu, nie będzie brana pod uwagę na etapie wyłaniania zwycięzców.
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Uczestnik będący obecny na warsztatach online otrzymuje pytania konkursowe
poprzez aplikację Kahoot w formie quizu. Quiz w odpowiednim momencie udostępni
Prelegent.
2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik ze swojego urządzenia (komputer, laptop,
telefon) będzie zobligowany wejść na stronę: kahoot.it, wpisać pin do gry, który
udostępni prelegent, ustawić Nick (Imię i pierwsza litera nazwiska) i kliknąć „Go”
potwierdzając udział w konkursie.
3. Quiz będzie miał formę 10 pytań. Każde z pytań będzie miało przypasowane 4
odpowiedzi, gdzie tylko jedna jest prawidłowa.
4. Quiz pojawi się na monitorze Uczestnika Warsztatów online „Włącz TURBO w swoim
STORAGE!”. Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie zobowiązany jest
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dołączenia do konkursu poprzez platformę Kahoot.it i do udzielenia odpowiedzi na
wszystkie pytania.
§ 4 Wyłonienie zwycięzców
1. Po publikacji quizu on-line następuje jego rozstrzygnięcie oraz przyznanie nagród.
2. Wyniki konkursu: Nick uczestnika i punktacja będą widoczne każdorazowo po
udzieleniu odpowiedzi na pytanie w Quizie. Po ostatnim pytaniu ukaże się ranking
trzech pierwszych miejsc z punktacją i Nickiem.
3. Nagrody wygrają Uczestnicy, którzy najszybciej udzielili prawidłowych odpowiedzi.
4. Weryfikacja spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez
sprawdzenie wyników zarejestrowanych w systemie operacyjnym aplikacji Kahoot
Organizatora.
§ 5 Nagrody
1. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie skutkowało wręczeniem nagród, określonych
poniżej. Informacja o wynikach zostanie podana na czacie wydarzenia w dniu
wydarzenia oraz rozesłana do Uczestników, którym została przyznania nagroda, w
formie elektronicznej do dnia 17.02.2022.
2. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację, w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania informacji
o nagrodzie. Reklamację należy złożyć w formie e-maila do komisji odwoławczej, na
adres e-mail: marketing@integraleit.pl.
3. Nagrody otrzyma 3 Uczestników.
4. Na nagrody składają się:
a. za zajęcie pierwszego miejsca klucz szyfrujący YubiKey 5C NFC, nie przekraczający
wartości 350 zł. brutto,
b. za zajecie drugiego miejsca: Kurtka sportowa Integrale IT i 4F nie przekraczająca
200 zł. brutto,
c. za zajecie trzeciego miejsca: bezprzewodowy Głośnik HUAWEI BT CM510 nie
przekraczający 100 zł. brutto,
5. Nagród nie można wymienić na gotówkę, ani na inne nagrody.
6. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
7. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do
przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
8. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania
powiadomienia udzielić odpowiedzi, czy przyjmuje nagrodę. Brak udzielenia
odpowiedzi w tym terminie oznacza rezygnację z nagrody.
9. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi, w formie ustalonej z Organizatorem.
10. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
Wartość nagrody za 1sze miejsce została ubruttowiona o kwotę podatku 10 %
podatku, który zostanie potrącony z wartości nagrody i wpłacony przez organizatora
do urzędu skarbowego (wartość nagrody 350 zł , potrącony podatek 35 zł).
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§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów,
niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą
naruszać praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie
przesłana Uczestnikom na adresy e-mail dostępne w bazie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają
charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu.

Załączniki:
1. Oświadczenie o przekazaniu nagrody celem uiszczenia należnego podatku
dochodowego.

Winogrady 18a, 61-663 Poznań, www.integraleit.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu

___________________________________________
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
___________________________________________
Adres Uczestnika Konkursu

Oświadczenie o odebraniu nagrody:

Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody o wartości brutto 350 złotych, którą jest nagroda
rzeczowa w postaci klucza szyfrującego YubiKey 5C NFC o wartości 350 złotych.
Jednocześnie upoważniam Organizatora: Integrale IT Sp. z o. o. do pobrania kwoty
należnego podatku z nagrody pieniężnej i przekazania na konto właściwego Urzędu
Skarbowego.

Nagroda została odebrana dnia ................................................

Imię i nazwisko: ........................................................................

___________________________________________
Data i podpis Zwycięzcy

Dane do uzupełnienia przez Zwycięzcę:
Urząd Skarbowy:………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….

___________________________________________
Data i podpis Organizatora
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