Regulamin uczestnictwa w Webinarium
I.

Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Webinarium,
tj. w szkoleniu przeprowadzanym w formie interaktywnego panelu wymiany informacji online
(zwanym dalej „Webinarium”), organizowanym przez Affidea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000289698, posiadającą NIP:
1070008817, Regon: 141150948, o kapitale zakładowym w wysokości 16.966.500,00 zł (zwaną
dalej „Organizatorem”).

2.

Webinarium, stanowi nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną i jest przeznaczone
wyłącznie dla lekarzy radiologów zatrudnionych przez Organizatora lub z nim współpracujących.

3.

Wszelkie informacje dotyczące Webinarium, w tym Regulamin, program szkolenia, wykładowcy
oraz formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej dedykowanej Webinarium pod
adresem: www.alfawebinar.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”).

4.

Webinarium zostanie przeprowadzone w dniu 10.06.2021 r. w godzinach 18.00-20.00 w formie
elektronicznej, tj. z wykorzystaniem platformy Vimeo, umożliwiającej transmisję szkolenia na rzecz
Uczestników w czasie rzeczywistym poprzez Stronę internetową.

II.

Zasady uczestnictwa w Webinarium

1.

Uczestnikiem Webinarium (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie lekarz radiolog
zatrudniony przez Organizatora lub z nim współpracujący, który zarejestruje się na Webinarium w
sposób wskazany poniżej.

2.

W celu rejestracji na Webinarium należy w terminie do dnia 10.06.2021 wypełnić i przesłać do
Organizatora elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej.

3.

Warunkiem skutecznej rejestracji jest poprawne wypełnienie przez Uczestnika formularza
rejestracyjnego, w tym akceptacja niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z
„Notą o ochronie danych osobowych dla Uczestników Webinarium” (zwaną dalej „Notą o
ochronie danych”), dostępną na Stronie internetowej.

4.

Z chwilą akceptacji Regulaminu i przesłania formularza rejestracyjnego przez Uczestnika,
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zostaje zawarta umowa o nieodpłatny udział Uczestnika
w Webinarium.

5.

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną (na adres email
podany w formularzu) wiadomość email potwierdzającą skuteczną rejestrację na Webinarium.

6.

Organizator weryfikuje zarejestrowanych Uczestników pod kątem ustalenia, czy są to osoby
uprawnione do udziału w Webinarium, zgodnie z ust. 1 powyżej. W razie stwierdzenia, że
zarejestrowana osoba nie jest lekarzem radiologiem zatrudnionym przez Organizatora lub z nim
współpracującym, Organizator odmówi jej udziału w Webinarium, anulując dokonaną rejestrację,
o czym taka osoba zostanie poinformowana.

7.

Organizator może kontaktować się z zarejestrowanymi Uczestnikami Webinarium drogą mailową
lub telefoniczną (w zależności od zakresu danych osobowych podanych przez Uczestnika w
formularzu rejestracyjnym), w celach związanych z organizacją Webinarium, w tym w celu
przypomnienia o jego terminie oraz wysyłki linku umożliwiającego udział w Webinarium.

8.

Przed rozpoczęciem Webinarium Organizator prześle Uczestnikom drogą mailową lub
telefoniczną (w zależności od zakresu danych osobowych podanych przez Uczestnika w
formularzu rejestracyjnym) link umożliwiający udział w Webinarium. Link będzie aktywny przez
czas trwania Webinarium.

9.

W trakcie Webinarium Uczestnicy będą mogli zadawać pytania wykładowcom oraz prowadzić
dyskusję poprzez czat.

10. Podczas Webinarium nie będzie możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
11. Przebieg Webinarium zostanie zarejestrowany przez Organizatora w formie nagrania audio-video.
Nagranie będzie wykorzystywane przez Organizatora w celach szkoleniowych.
12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Webinarium w każdym czasie.

III.

Prawa i obowiązki Stron

1. Każdy Uczestnik przed rejestracją na Webinarium ma obowiązek zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz Notą o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnik, który dokonał rejestracji na Webinarium zgodnie z niniejszym Regulaminem, ma prawo
do udziału w Webinarium, w tym do zadawania pytań wykładowcom i prowadzenia dyskusji za
pośrednictwem czatu.
3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinarium.
4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarium w sposób zgodny z prawem, nie
naruszający praw oraz dóbr osób trzecich.
5. Organizator zobowiązuje się zorganizować Webinarium zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym Regulaminie.
6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji Webinarium, a także
jego programu. O zmianach Organizator niezwłocznie poinformuje na Stronie internetowej oraz w przypadku Uczestników zarejestrowanych na Webinarium - drogą mailową lub telefoniczną (w
zależności od zakresu danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu
rejestracyjnym).
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w czasie trwania
Webinarium, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub infrastrukturą informatyczną
Organizatora.
IV. Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe
1.

Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i utwory
publikowane, prezentowane, transmitowane lub rozpowszechniane w trakcie trwania Webinarium
podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Korzystanie
z nich bez zgody właściciela jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

2.

Z chwilą rozpoczęcia Webinarium Organizator udziela Uczestnikom nieodpłatnej, niewyłącznej,
niezbywalnej, ograniczonej w czasie (tj. na czas uczestniczenia w Webinarium) licencji na
korzystanie z powyższych materiałów jedynie dla potrzeb własnych Uczestnika.

3.

Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu lub
jakiegokolwiek innego wykorzystywania materiałów, o których mowa powyżej, lub ich
udostępniania osobom trzecim.

4.

Jeżeli w tracie Webinarium Uczestnik, komunikując się za pośrednictwem czatu, sformułuje lub
udostępni treści mające charakter utworów w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej,
zostanie to uznane za równoznaczne z tym, że poprzez rejestrację na Webinarium Uczestnik
wyraził zgodę na scalenie tych treści z treścią Webinarium i udzielił nieodpłatnej, bezterminowej
licencji na korzystanie z tych utworów przez Organizatora na cele związane z przeprowadzeniem
Webinarium, jego zarejestrowaniem i wykorzystywaniem przez Organizatora na jego własne cele,
w tym na cele szkoleniowe, również poprzez rozpowszechnianie nagrania z Webinarium.

V.

Warunki techniczne

1.

Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru
transmisji online z Webinarium (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz
urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy).

2.

Wymagania przeglądarki internetowej: optymalną formą jest korzystanie z najaktualniejszych
wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

3.

Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje Uczestnik. Podczas
transmisji obraz jak i dźwięk dostosują się automatycznie do rozdzielczości Full HD 1080p. Istnieje
możliwość ustawienia jakości ręcznie poprzez ikonkę na pasku playera Vimeo.

4.

Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s).
Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 6 Mbps (megabity/s) i więcej.
Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.net.

VI. Postanowienia końcowe
1.

Dane kontaktowe Organizatora zostały opublikowane w zakładce „Kontakt” na Stronie
internetowej.

2.

Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Webinarium. Szczegółowe
informacje na temat celu, podstaw prawych i sposobu przetwarzania ich danych osobowych a
także na temat praw przysługujących z tego tytułu Uczestnikom, zostały zawarte w Nocie o
ochronie danych osobowych.

3.

Wszelkie reklamacje związane z rejestracją i udziałem w Webinarium powinny być kierowane do
Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. Osoba składająca reklamację, zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu w ten
sam sposób, w jaki reklamacja została złożona do Organizatora.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

5.

Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2021 r.

