
REGULAMIN 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin ustanawia podstawowe definicje i szczegółowo reguluje zasady 

funkcjonowania serwisu.  

1.1. Zapoznanie się użytkownika z regulaminem powinno nastąpić przed przystąpieniem do udziału 

w zdarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Amberton. 

1.2. Regulamin przeznaczony jest dla osób korzystających ze szkoleń internetowych, czyli webinarów 

organizowanych przez Stowarzyszenie Amberton. 

2. Definicje: 

A. Organizator – Stowarzyszenie Amberton, 80-180 Gdańsk, ulica Starogardzka 77/20 

zarejestrowane w KRS pod numerem 0000633374 zwane dalej Organizatorem. 

B. Szkolenie lub webinarium – transmisja treści prowadzona przez Internet, organizowana i 

zarządzana przez Organizatora, której celem jest poszerzanie wiedzy użytkowników z zakresu wiedzy 

kulturalnej, w szczególności wiedzy muzycznej. 

C. Serwis - Serwisem nazywamy stronę www.amberton.pl wraz z subdomenami służącą do rejestracji 

Uczestników i prowadzenia szkoleń (webinarów), zarządzaną przez Organizatora. 

D. Partner szkolenia – osoba fizyczna lub prawna, wnosząca wkład merytoryczny w tematykę 

szkolenia na zlecenie i pod kierownictwem Organizatora. 

E. Uczestnik – każda osoba fizyczna, która bierze udział w Szkoleniu (webinarium) i wyraża zgodę na 

warunki Regulaminu. Uczestnikiem szkolenia lub webinarium może być osoba niepełnoletnia 

działająca za pośrednictwem i zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 

F. Rejestracja – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu deklarację chęci udziału w 

Szkoleniu (webinarium). Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na 

stronie Serwisu Organizatora oraz zaakceptowanie zasad niniejszego Regulaminu. Działanie 

potwierdzane jest wysłaniem przez Organizatora stosownego linku do szkolenia (webinarium) w 

osobnej wiadomości email.  

 

§ 2 

Proces rejestracji uczestnika 

1. Rejestracja uczestnika dokonywana jest poprzez formularz rejestracyjny dla danego 

szkolenia dostępny na stronie internetowej Serwisu. 

2. Uczestnik podając swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one 

zgodne z prawdą. 

3. Uczestnik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez 

Organizatora w celu promocji (marketingu) kolejnych wydarzeń organizowanych przez 

Organizatora.  

4. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania i 

żądania usunięcia.  

http://www.amberton.pl/


5. Aby usunąć swoje dane należy skorzystać z serwisu i wysłać stosowne żądanie drogą 

emaliową na adres inspektordanychosobowych@amberton.pl lub zwrócić się 

korespondencyjnie na adres: Stowarzyszenie Amberton, 80-180 Gdańsk, ulica Starogardzka 

77/20 z dopiskiem „Do inspektora danych osobowych” 

6. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w 

formularzu rejestracyjnym, powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez Serwis jest 

niemożliwe z przyczyn formalnych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta 

Uczestnika. 

7. Organizator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze użytkownika 

instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego 

świadczenia usług przez Serwis. 

§ 3 

 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Administratorem bazy danych osobowych jest Stowarzyszenie Amberton, 80-180 Gdańsk, 

ulica Starogardzka 77/20. 

§ 4 

Polityka w zakresie ochrony danych osobowych. 

1. Użytkownikowi szkolenia (webinarium) przysługuje prawo do: 

•  Żądania informacji na temat tego, czy przechowywane są jego informacje osobowe, a jeżeli 

tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu są wykorzystywane przez 

Organizatora. 

• Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (na „wniosek osoby, której dane dotyczą, 

o udostępnienie danych”). Możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych posiadanych 

przez Organizatora na temat Uczestnika oraz sprawdzenie, czy przetwarzane są zgodnie z 

prawem. 

• Żądania sprostowania przechowywanych przez Organizatora informacji osobowych 

Uczestnika. Uczestnik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować 

niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które przechowuje Organizator. 

• Żądania usunięcia informacji osobowych. Uczestnik może żądać skasowania lub usunięcia 

informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. 

Ponadto Uczestnik ma prawo poprosić Organizatora o skasowanie lub usunięcie informacji 

osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

• Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych Uczestnika w przypadku, gdy 

przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej). Ponadto 

Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli Organizator przetwarza jego informacje 

osobowe w celach marketingowych, na które nie wyraził zgody. 

• Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Uczestnik może żądać 

zawieszenia przetwarzania dotyczących go informacji osobowych. 

• Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy Uczestnik wyraził zgodę na 

zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on 

prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. 

2. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez skorzystanie z serwisu i wysłanie 

stosownego żądania drogą emaliową na adres inspektordanychosobowych@amberton.pl lub 



korespondencyjnie na adres: Stowarzyszenie Amberton, 80-180 Gdańsk, ulica Starogardzka 77/20 z 

dopiskiem „Do inspektora danych osobowych”. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość tematyczną szkoleń 

oraz wysoką wartość merytoryczną, zgodną z opisem szkolenia. 

2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość techniczną 

prowadzonych szkoleń po stronie sygnału wychodzącego z Serwisu. Organizator nie 

odpowiada za jakość połączenia internetowego użytkowników.  

3. Opis wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu znajduje 

się na stronie Serwisu.  

4. Organizator nie udziela wsparcia technicznego użytkownikom, w szczególności nie 

odpowiada za sprzęt użytkownika lub jakość połączenia internetowego po stronie 

użytkownika. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu 

Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną 

ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę 

przechowywanych w nim danych.  

5. Organizator zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie 

informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

•  za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych 

podczas szkoleń; 

• za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia; 

•  za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z 

prawem i za zgodą Uczestnika. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych lub z przyczyn technicznych. Poinformowanie uczestników o odwołaniu 

webinarium następuje w drodze pisemnej lub poprzez ogłoszenie na stronie Organizatora 

lub w inny sposób zwyczajowo uznawany. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkoleń z ważnych powodów lub 

powodów niezależnych od Organizatora. 

8. Odwołanie webinarium przez Organizatora nie może to stanowić podstawy do kierowania 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestnika. 

9. W wypadku powtarzających się naruszeń netykiety, zasad współżycia społecznego lub zasad 

niniejszego regulaminu użytkownik może zostać usunięty ze szkolenia (webinarium) przez 

prowadzącego ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości roszczenia sobie jakichkolwiek 

praw do odszkodowania czy zadośćuczynienia z tego tytułu.  

10. Organizator będzie informował opiekunów osoby niepełnoletniej, która dokonała naruszenia 

regulaminu w szczególności poprzez niedostosowanie się do zasad netykiety i współżycia 

społecznego. 

 

§ 6 

Obowiązki Uczestnika 



1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego 

regulaminu oraz zasadami netykiety a w szczególności do: 

A. Dostosowywania się do bieżących komunikatów osoby (osób) prowadzących szkolenie 

(webinarium). 

B. Działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników, 

C. Nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Serwisu bez zgody Organizatora, 

D. Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się 

z nimi. 

 

§ 7 

Własność intelektualna i prawa autorskie treści Serwisu 

1. Organizator udostępniając Uczestnikowi informacje rozpowszechniane za pośrednictwem 

Serwisu zobowiązuje się do respektowania praw własności intelektualnej. 

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. 

3. Organizator jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia przez okres 6 miesięcy od dnia 

30.10.2020 r. utworów powstałych podczas realizacji projektu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach 

internetowych i/lub portalach społecznościowych. 

4. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały chronione są prawami autorskimi. 

5. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim 

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. 

 

 

§ 8 

 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zawiadomi o 

wprowadzeniu zmian, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności 

Serwisu zamieszczając odpowiednią informację na stronie www.amberton.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia 

Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego 

ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez 

konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Uczestników. 



3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której 

przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

jest prawo polskie. 

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08 lipca 2020 r. 

Ostatnia aktualizacja z dn. 08.07.2020 

 


