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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: 739 389 21 56.

•

Strony – Uczestnik i Integrale IT.

•

Klient – podmiot prawny, którego pracownikiem lub współpracownikiem jest Uczestnik.

•

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

•

Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w warsztatach z ramienia Klienta.

•

Warsztaty – warsztaty przeprowadzane przez Integrale IT dla Uczestników w celu
zwiększenia ich wiedzy w dziedzinach, w których Integrale IT dostarcza usługi i produkty.
Spotkanie jest przeprowadzane za pomocą technik pracy zdalnej i przy użyciu Usługi
Internetowej.

•

Formularz rejestracji – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie, wypełniany przez
Uczestnika w celu rejestracji Uczestników na warsztaty.

•

Usługa Internetowa – usługa udostępniona Integrale IT przez Dostawcę, w celu
prowadzenia i zarządzania warsztatami.

•

Dostawca – dostawca usług telekomunikacyjnych i informatycznych (np. Zoom).

•

Strona internetowa – strona, przez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do warsztatów.

•

Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.

•

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 warsztatach tytuł: „Flight Test Extreme Networks by
Integrale IT Sp. z o.o.”, organizowanych przez Integrale IT Sp. z o.o. Rejestracja uczestnictwa w
warsztatach jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
2. Warsztaty dedykowane są dla Klientów Integrale IT lub osób reprezentujących średnie lub duże
przedsiębiorstwa.
3. Każdy uczestnik po odbyciu udziale w warsztacie on-line, na wskazany w formularzu rejestrowym
adres, otrzyma punkt dostępowy z opłaconą roczną licencją.
4. Uczestnik wyraża swoją wolę udziału w warsztatach poprzez zarejestrowanie się za pomocą
Formularza rejestracji. Rejestracja wymaga od Uczestnika podania danych osobowych
niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.
5. Uczestnik może utrwalać treść i przebieg warsztatów tylko dla własnych potrzeb. Utrwalone treści
nie mogą być udostępniane osobom trzecim. W przypadku naruszenia zakazu Integrale IT ma
prawo zablokować możliwość rejestracji na kolejne wirtualne spotkania lub dochodzić
odszkodowania w trybie kodeksu cywilnego.
6. Podczas warsztatów nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
7. Integrale IT dokłada należytej staranności, aby warsztaty prowadzili kompetentni prelegenci i
przekazywali wartościową wiedzę, a prezentowane treści były wolne od wad prawnych.
8. Uczestnik ma możliwość zadawania pytań prelegentom. Pytania są widoczne dla wszystkich
Uczestników.
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3. WARUNKI TECHNICZNE WARSZTATÓW
Warsztaty będą streamowane przez platformę Zoom.

4. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY
1. Regulamin warsztatów zostaje zawarty pomiędzy Uczestnikiem a Integrale IT z chwilą przesłania
przez Uczestnika Formularza Rejestracji ze strony: http://bit.ly/warsztat_testflight_22_stycznia lub
http://bit.ly/warsztat_testflight_29_stycznia.
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
3. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym dniu warsztatowym (22 lub 29 stycznia 2021r).
4. Uczestnik może wycofać się z udziału w warsztatach w terminie do 3 dni przed dniem organizacji
warsztatów poprzez wysłanie wiadomości na adres: warsztaty@integraleit.pl.
5. Po otrzymaniu Formularza rejestracji Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość
potwierdzającą udział Uczestnika w warsztatach.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Dokonanie rejestracji upoważnia do udziału w warsztatach w dniu 22.01.2021 lub 29.01.2021.
2. Uczestnik będzie otrzymywał drogą elektroniczną (na podany adres email) wiadomości
elektroniczne z powiadomieniami tuż przed warsztatami, podziękowania za udziału, badanie
satysfakcji i pytanie o potrzebę pomocy po szkoleniu.
3. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania i udziału w warsztatach w sposób zgodny z prawem,
nie naruszając praw i dobrego imienia osób trzecich, w tym innych Uczestników i prelegentów.
5. Integrale IT może wprowadzić zmiany w programie warsztatów oraz zmodyfikować warunki
techniczne z ważnych powodów co nie będzie naruszało umowy zawartej między Uczestnikiem
a Integrale IT.
6. Integrale IT nie ponosi odpowiedzialności za:
a. błędne podanie adresu email służącego do rejestracji, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału,
b. niespełnienie warunków technicznych wskazanych w niniejszym regulaminie,
c.

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

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

wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów,

g. przekazanie danych rejestracji do Integrale IT osobom trzecim w takim zakresie, w jakim jest to
dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem
art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Integrale IT za wszelkie skutki związane z
korzystaniem przez Uczestników z warsztatów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność
korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.
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7. Integrale IT może utrwalać przebieg warsztatów dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych warsztatów i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób
przebywających na terenie na którym odbywają się warsztaty może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych warsztatów i Organizatora w przyszłych latach. Uczestnik decydując się na udział
w warsztatach wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku
swojego w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wizerunek Uczestnika Warsztatów
może być użyty do rożnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora – bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w
szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych
Facebook, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora i Partnerów Merytorycznych).
6. ZMIANY W PROGRAMIE WARSZTATÓW
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów 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 adres email.
7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą rejestracji na warsztaty Integrale IT udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej
licencji do korzystania z warsztatów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika.
Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści warsztatów oraz
jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
2. Uczestnik nie powinien podczas warsztatów podawać informacji, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Klienta lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów
prawa. Integrale IT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za
wykorzystanie tych informacji.
3. Integrale IT będzie rejestrowało podczas warsztatów wypowiedzi i pytania Uczestnika w celu
archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnik rejestrując się na warsztaty
wyraża na to zgodę.
8. REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z warsztatów
elektronicznie na adres warsztaty@integraleit.pl. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w
terminie nie dłuższym niż 14 dni do dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
2. 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.
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9. DANE OSOBOWE
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Integrale IT
2. W sprawach dotyczących Danych Osobowych Uczestnik może kontaktować się z Integrale IT Sp.
z o.o. ul. Winogrady 18a, 61-663 Poznań, przy użyciu adresu e-mail odo@integraleit.pl lub
listownie na adres siedziby Integrale IT.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia na żądanie Uczestnika działań zmierzających do skutecznej rejestracji jego
udziału w warsztatach organizowanych przez Integrale IT, w tym prowadzenia bieżącej
korespondencji w tym zakresie (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Integrale IT lub obrony przed
takimi roszczeniami zgłaszanymi wobec Integrale IT; podstawa prawna przetwarzania: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu udostępnienia partnerom warsztatów współfinansującym wydarzenie Danych
Osobowych na potrzeby prowadzenia przez partnerów własnych działań marketingowych;
podstawa prawna udostępnienia: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO o ile taka zgoda została wyrażona;
d) w celu podjęcia działań zmierzających do pozyskania adresu wysyłkowego Uczestnika
niezbędnego do dostarczenia Uczestnikom narzędzia AccessPoint po warsztatach; podstawa
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
e) w stanowiących uzasadniony interes Integrale IT celach analitycznych i statystycznych
poprzez prowadzenie m.in. ewidencji udziału uczestników jak również polegający na
możliwości prowadzenia analiz i statystyk w związku z korzystaniem z oferty Integrale IT oraz
partnerów Integrale IT na potrzeby dopasowania oferty i podnoszenia jakości produktów i
usług Integrale IT, która to ewidencja, wyniki analiz oraz statystyki i inne opracowania mogą
być udostępniane w tych samych celach partnerom Integrale IT, którzy współfinansują
wydarzenie, w tym partnerom w państwach trzecich, w oparciu o odpowiedni instrument
prawny o którym mowa w pkt 5 poniżej bądź udzieloną wyraźną zgodę Uczestnika; podstawa
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, o ile została
wyrażona na to zgoda w formularzu zgłoszeniowym, Dane Osobowe będą przetwarzane do
momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
5. Odbiorcami Danych Osobowych Uczestnika mogą być podmioty, świadczące usługi na rzecz
Integrale IT, w szczególności usługi związane z organizacją warsztatów, przy czym odbiorcy ci są
zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z
Integrale IT stosunku prawnego. W szczególności odbiorcami Danych Osobowych Uczestnika
będą partnerzy współfinansujący wydarzenie: Extreme Networks, ul. Grójecka 208, 02-360
Warszawa, Polska.
6. Dane Osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wykorzystywaną przez Extreme Networks
infrastrukturą informatyczną, Dane Osobowe będą przekazywane do państwa Izrael które
Komisja Europejska uznała za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych (Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w
odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (notyfikowana jako
dokument nr C(2011) 332)). W pozostałych przypadkach Dane Osobowe mogą być
przekazywane tylko do takich państw trzecich, co do których Komisja Europejska wydała decyzję
stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub zapewniony zostanie odpowiedni standard ochrony
Danych Osobowych, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych
decyzjami Komisji Europejskiej bądź na podstawie wyraźnej zgody Uczestnika na przekazanie
danych osobowych do państwa trzeciego. Stosowane przez Integrale IT odpowiednie środki
ochrony Danych Osobowych są dostępne do wglądu w siedzibie Integrale IT.
7. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
swoich Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
jak również prawo do przenoszenia danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Integrale IT, tj.
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do otrzymania ich od Integrale IT w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego.
8. Ponadto Uczestnikowi przysługuje, z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją Uczestnika,
prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Integrale IT. W zakresie, w jakim Integrale IT przetwarza Dane
Osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego Partnerów, Uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na
potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody
Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgoda
może zostać wycofana poprzez kontakt się z Integrale IT na adres e-mail: odo@integraleit.pl lub
drogą pocztową na adres siedziby Integrale IT. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub
niezgodnego z prawem przetwarzania Danych Osobowych przez Integrale IT.
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Integrale IT w celu zawarcia umowy,
konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z
Integrale IT tj. uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Integrale IT.
10. 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 warsztatów mają charakter
informacyjny.
3. Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla Integrale IT.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego.
5. Regulamin udostępniany jest na stronie:
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