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REGULAMIN ODPŁATNYCH WEBINARIÓW  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ RACZKOWSKI SP.K. 

 

§1 Definicje 

„Organizator” – Raczkowski sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000373899, NIP 5252496902. 

„Regulamin” – niniejszy regulamin odpłatnych webinariów organizowanych przez Raczkowski sp.k. 

„webinarium” – odpłatne usługi szkoleniowe, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu. 

„Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość 

prawną kierująca Uczestnika do udziału w webinarium. 

„Uczestnik” – wyznaczona przez Klienta osoba fizyczna uczestnicząca w webinarium. 

„Zamówienie” – zamówienie, o którym mowa w §3 Regulaminu. 

§2 Przedmiot Regulaminu 

1. Regulamin ma zastosowanie do odpłatnych usług szkoleniowych Organizatora realizowanych 

za pośrednictwem Internetu w ramach platformy komunikacyjnej wybranej przez Organizatora 

w celu pozyskania lub uzupełnienia wiedzy przez Uczestników („webinarium”). 

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w webinariach oraz przetwarzania przez Organizatora 

danych osobowych pozyskiwanych w ramach webinariów. 

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie www https://raczkowski.eu w formacie 

pliku pdf. 

4. Klient oraz Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem 

korzystania przez Uczestnika z webinarium i przestrzegać jego postanowień. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. 

§3 Zamówienie 

1. O ile Klient i Organizator nie postanowią inaczej, udział w webinarium odbywa się w ramach 

umowy cywilnoprawnej zawieranej na podstawie Regulaminu na skutek zamówienia 

złożonego przez Klienta i przyjętego przez Organizatora. Zamówienie może zostać złożone  

w szczególności poprzez formularz rejestracyjny udostępniony przez Organizatora. 

2. Udział w webinarium jest odpłatny. 

3. Zapłata wynagrodzenia za udział w webinarium upoważnia jednego Uczestnika wskazanego 

przez Klienta do uczestnictwa w webinarium. 

4. Zamówienie może obejmować dowolną liczbę Uczestników. W takim przypadku 

wynagrodzenie zostanie przeliczone w zależności od liczby zgłoszonych Uczestników  

i warunków uczestnictwa w danym webinarium. 

5. Udział w webinarium wymaga złożenia przez Klienta zamówienia, wskazania Uczestnika 

(Uczestników) oraz opłacenie faktury z tytułu uczestnictwa w webinarium wystawionej przez 

Organizatora.  
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6. Organizator wystawia fakturę z tytułu uczestnictwa w webinarium niezwłocznie po złożeniu 

przez Klienta zamówienia i pozyskaniu danych do wystawienia faktury. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do webinarium w przypadku 

nie opłacenia przez Klienta faktury przed terminem rozpoczęcia webinarium. Opłacenie faktury 

po terminie webinarium nie uprawnia Klienta do żądania powtórzenia webinarium. W takim 

przypadku Klientowi przysługują jednak uprawnienia do materiałów, o których mowa w §4 ust. 

8 Regulaminu oraz do linku do nagrania, o którym mowa w §4 ust. 7 Regulaminu, o ile nie 

upłynął już termin do korzystania z nagrania.  

8. Nieuczestniczenie w webinarium z przyczyn niedotyczących Organizatora nie uprawnia 

Klienta ani Uczestnika do żądania zwrotu wynagrodzenia z tytułu udziału w webinarium. 

9. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zmienić osobę (osoby) prowadzącą webinarium 

lub jego termin. 

§4 Udział w webinarium 

1. Po opłaceniu faktury Organizator przesyła Uczestnikowi link do platformy komunikacyjnej,  

w ramach której odbywa się dane webinarium. Każdy z Uczestników otrzymuje 

zindywidualizowany link. 

2. W webinarium może uczestniczyć jedynie wyznaczony Uczestnik. 

3. Uczestnicy mają prawo zadawać pytania i komentować treści przekazywanych podczas 

webinarium. Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane pytania.  

4. Organizator może dopuścić zadawanie pytań przed terminem webinarium w celu 

uwzględniania tych pytań w treściach prezentowanych podczas webinarium. Organizator 

zastrzega sobie prawo uwzględnienia jedynie wybranych pytań. 

5. Uczestnictwo w webinarium nie gwarantuje uzyskania odpowiedzi na pytania zadawane przez 

Uczestnika. 

6. Klient ani Uczestnicy nie mają prawa rejestrowania webinarium, zarówno obrazu jak i dźwięku, 

nawet na potrzeby własne.  

7. Webinarium jest nagrywane przez Organizatora. Nagranie zostanie udostępnione 

Uczestnikom przez okres 7 dni od dnia przekazania Uczestnikom linku do nagrania.  

W powyższym zakresie Organizator udziela czasowej licencji ograniczonej od możliwości 

ponownego odtworzenia Webinarium. Uczestnicy nie mają prawa kopiowania nagrania 

webinarium ani jego dalszego rozpowszechniania w jakikolwiek sposób. 

8. O ile wynika to z informacji dotyczącej danego webinarium, po przeprowadzeniu webinarium 

Uczestnik może otrzymać dodatkowe materiały dotyczące webinarium w formie elektronicznej, 

w tym w szczególności prezentację, skrypt, wzory dokumentów lub klauzul. 

9. Organizator udziela Klientowi, w ramach wynagrodzenia za udział w webinarium, niewyłącznej 

i niezbywalnej licencji do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 8 powyżej wyłącznie 

na potrzeby własne Klienta. 

10. Klient nie ma prawa zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu materiałów, o których mowa 

w ust. 8 powyżej ani jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek 

osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.  

11. Materiały i informacje przekazane w ramach lub w związku z webinarium, w tym  

w szczególności teksty, wzory dokumentów, wzory klauzul, rozwiązania, układ 

prezentowanych treści, elementy graficzne, materiały audio i wideo stanowią własność 

Organizatora z wyjątkiem tych, które stanowią własność podmiotów trzecich. 
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§5 Odpowiedzialność 

1. Treści przekazywane podczas webinarium nie stanowią zindywidualizowanej usługi pomocy 

prawnej. Ze względu na charakter webinarium przekazywane treści stanowią punkt wyjścia do 

analizy konkretnego stanu faktycznego występującego u Klienta. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wiedzy przekazywanej 

podczas webinarium, w tym za podejmowane przez Klienta decyzje. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania 

z webinarium spowodowane:  

a) podaniem wadliwych danych w procesie zamówienia,  

b) wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, 

c) niekompatybilnością infrastruktury informatycznej Klienta, 

d) siłą wyższą. 

4. Uczestnicy w swoich wypowiedziach nie powinni przekazywać informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta lub innych informacji podlegających ochronie.  

W przypadku podania jednak takich danych, Uczestnik lub Klient zobowiązani są niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Organizatora. W przypadku braku powiadomienia o przekazaniu ww. 

informacji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie tych informacji w formie 

nagrania webinarium do pozostałych uczestników.  

§6 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące korzystania webinarium należy zgłaszać Organizatorowi pocztą 

elektroniczną na adres prohr@raczkowski.eu wskazując dane Klienta, dane Uczestnika oraz 

szczegółowy opis problemu.  

2. Organizator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 14 dni od dnia wpływu prawidłowo złożonej reklamacji. 

§7 Dane osobowe i wizerunek Uczestników 

1. Organizator zamierza rejestrować (nagrywać) oraz archiwizować webinarium, w tym 

ewentualne wypowiedzi, pytania zadane przez Uczestników wraz z ich wizerunkiem,  

w przypadku włączenia kamery przez Uczestnika.  

2. Uczestnik, który nie wyraża zgody na utrwalanie a następnie rozpowszechnienie jego 

wizerunku nie powinien włączać kamery podczas webinarium. Włączenie kamery podczas 

webinarium, jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie 

jego wizerunku, w tym celach promocji działalności Organizatora. Organizator przypomni ww. 

zasady rozpoczynając webinarium. 

3. Wzór informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 
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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Raczkowski sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa („Administrator”). 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: rodo@raczkowski.eu. 

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z uczestnictwem w webinarium 

(„webinarium”). 

 

Szczegóły przetwarzania danych 

 

 

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe? 

Pani / Pana dane umożlwiające przesłanie zaproszenia do udziału w webinarium pozyskaliśmy od 

podmiotu kierującego na Webinarium. Wizerunek, nagranie głosu, informacje przekazane podczas 

wypowiedzi w webinarium, pozyskujemy bezpośrednio od Pani / Pana. 

 

Kto może otrzymać moje dane? 

1. Dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi  

w zakresie wsparcia informatycznego oraz obsługi dedykowanych programów służących do 

organizacji i prowadzenia Konferencji. 

Cel przetwarzania 

danych 

Podstawa przetwarzania 

danych 
Okres retencji 

Prowadzenie zapisów i list 

uczestników webinarium. 

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów 

administratora. 

Niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania - nie dłużej niż do 

przeprowadzenia przez 

Administratora wszelkich rozliczeń 

związanych z webinarium. 

Zapewnienie technicznej 

i organizacyjnej obsługi 

webinarium. 

Udostepnienie nagrań 

Webinarium innym 

Uczestnikom, w tym 

rozpowszechnianie przez 

Administratora nagrań 

z webinarium zawierających 

Pani/ Pana wizerunek oraz 

nagranie głosu. 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów 

administratora. 

Niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania - przez okres związany 

z obsługą webinarium, w tym 

udostępnienia nagrań pozostałym 

uczestnikom. 

W szczególnych przypadkach- 

zgoda na rozpowszechnianie 

wizerunku, o której mowa w art. 

81 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach 

pokrewnych. 

Niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania / do czasu cofnięcia 

zgody. 

Obrona przed potencjalnymi 

roszczeniami wynikającymi 

z organizacji i prowadzenia 

webinarium. 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- 

realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów 

administratora. 

Niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania- nie dłużej niż do 

przedawnienia potencjalnych 

roszczeń wynikających z udziału  

w webinarium. 
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2. W zakresie nagrań webinarium, dane utrwalone na nagraniach będą udostępnione pozostałym 

uczestnikom. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa do: 

a. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania danych osobowych; 

c. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zaktualizuje się inna podstawa przetwarzania 

uniemożliwiająca nam realizację państwa żądania; 

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
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