
Regulamin zapisu do serii webinarów „Co mówią wykresy: AT w PB” 
 

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń bezpłatnych („Wydarzeń”) jest Bonnier Business 

(Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, NIP: 113-01-55-210, 

wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).  

2. Udział w Wydarzeniach jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszego zgłoszenia.  

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na 

stronie internetowej Wydarzenia (tj. https://www.pb.pl/co-mowia-wykresy-at-w-pb-1122372 lub 

innej wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie 

dedykowanego przycisku „Wyślij” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy, której 

przedmiotem jest uczestnictwo w Wydarzeniach.  

4. Organizator zastrzega iż liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w Wydarzeniach decyduje 

kolejność Zgłoszeń oraz spójność profilu działalności podmiotu zgłaszającego osoby do udziału w 

Wydarzeniu z grupą docelową dla której dedykowane jest Wydarzeniach.  

5. Ostateczną decyzję co do kwalifikacji danej osoby do udziału w Wydarzeniach podejmuje we 

własnym zakresie Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji Zgłoszenia w ciągu 

pięciu (5) dni roboczych. Akceptacja Zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia 

Zgłoszenia na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.  

6. Udział w Wydarzeniach jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia 

Zgłoszenia.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny. 

8. Organizator informuje o kwalifikacji do udziału w Wydarzeniach wysyłając wiadomość na adres e-

mail wskazany w Zgłoszeniu.  

9. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz 

rodzaj wymaganych danych osobowych niezbędnych do dokonania Zgłoszenia Organizator określa w 

interaktywnym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej dedykowanej dla Wydarzeń 

(„Strona Wydarzeń”).  

10. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniach należy poinformować Organizatora przesyłając taką 

informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: oferta@pb.pl.  

11. Organizator dopuszcza, by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniach 

wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający 

informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

oferta@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia serii Wydarzeń.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu serii Wydarzeń, w szczególności 

polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji 

serii Wydarzeń, jak również do odwołania serii Wydarzeń.  

https://www.pb.pl/co-mowia-wykresy-at-w-pb-1122372
mailto:oferta@pb.pl


13. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniami („Materiały”) stanowią 

własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym 

przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika serii Wydarzeń.  

14. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w 

jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne 

wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 13 powyżej.  

15. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzeń za pomocą urządzeń i programów rejestrujących 

dźwięk lub obraz. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium 

z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr 

osobistych, w tym danych osobowych.  

16. Seria Wydarzeń będzie realizowana za pośrednictwem platformy Clickmeeting i uczestnictwo 

wymaga dysponowania przez uczestnika serii Wydarzeń systemem teleinformatycznym spełniającym 

następujące minimalne wymagania techniczne:  dostęp do Internetu,  urządzenie końcowe, 

zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w 

różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).  

17. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter serii Wydarzeń odbywających się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje 

informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału 

w Wydarzeniach. 

18. Organizator serii Wydarzeń odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:  problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami 

lub zaniechaniami osób trzecich, niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez 

uczestnika serii Wydarzeń oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych, 

niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika serii Wydarzeń w celu wzięcia 

udziału w Wydarzeniach, wady sprzętu komputerowego uczestnika serii Wydarzeń, brak lub przerwy 

w dostępie do Internetu po stronie uczestnika serii Wydarzeń, nieprawidłową obsługę aplikacji przez 

uczestnika serii Wydarzeń,  innymi okolicznościami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi 

uczestnictwo w serii Wydarzeń niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.  

19. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie serii Wydarzeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują 

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości. 


