
REGULAMIN WEBINARU ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

FUNDACJĘ FAIRTRADE POLSKA 

 

Niniejszy Regulamin stanowi określenie warunków udziału Uczestników w webinarium 

organizowanym przez Fundację “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, nr KRS 

0000473582 (dalej Fundacja), z siedzibą w Krakowie, czyli umowę o nieodpłatny udział w Wydarzeniu 

(tu webinarium), do której Uczestnicy przystępują poprzez rejestrację swojego udziału kanałami 

wskazanymi przez Fundację. 

Postanowienia podstawowe. 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują zasady wynikające z prawa powszechnie 

obowiązującego, dobrego obyczaju i standardów w obszarze organizacji i realizacji podobnych 

wydarzeń w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych. 

2. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację w ramach środków własnych, nieodpłatnie dla 

Uczestników, w ramach nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego w tym samym 

zakresie będzie wykorzystywać opisane w Regulaminie rezultaty (nagranie webinarium). 

3. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.  

4. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które zarejestrują swój 

udział poprzez platformę Clickmeeting i uzyskają potwierdzenie ze strony Fundacji. Fundacja zastrzega 

możliwość ograniczenia udziału limitem liczbowym uczestników.  

5. Wydarzenie realizowane jest przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie 

rzeczywistym (online), Uczestnicy w celu udziału podają podstawowe dane tj. adres poczty 

elektronicznej, oraz imię i nazwisko. Uczestnicy na potrzeby samego udziału w Webinarium określają 

też swój nick. Fundacja zachęca do używania nicków uniemożliwiających ustalenie tożsamości osoby. 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały udostępnione wraz z niniejszym 

regulaminem w ramach formularza rejestracyjnego są też dostępne na stronie 

https://www.fairtrade.org.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/. W sprawach przetwarzania danych 

osobowych można skontaktować się pod adresem ado@fairtrade.org.pl  

Rejestracja i rozpowszechnianie nagrania a wizerunek, głos i inne dane Uczestników. 

6. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy w części pytań i odpowiedzi mogą zadawać publicznie pytania 

Prowadzącemu zarówno na czacie (pisemnie) jak i za pośrednictwem połączenia audio (głosowo). 

Fundacja nie ma wpływu na ograniczenie połączenia w zakresie video, zachęcając Uczestników do nie 

korzystania z połączenia wideo w celu ograniczenia rozpowszechniania ich wizerunku. Fundacja 

zapewnia, że lista uczestników nie będzie widoczna. 

7. Wydarzenie będzie nagrywane i rozpowszechniane przez Fundację zarówno w zakresie części 

wykładowej jak i części sesji pytań i odpowiedzi Prowadzącego.  

8. Zadając pytanie głosowo Uczestnicy godzą się na rejestrowanie i rozpowszechnianie ich głosu w 

ramach rozpowszechniania nagrania przez Fundację, a łącząc się dodatkowo w zakresie wideo na 

https://www.fairtrade.org.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/
mailto:ado@fairtrade.org.pl


rejestrowanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach rozpowszechniania nagrania przez 

Fundację. 

9. Fundacja może również w ramach rozpowszechniania nagrania i informacji o Wydarzeniu, 

upowszechniać pytania zadane na czacie lub głosowo w formie transkrypcji lecz jedynie po ich 

wcześniejszej anonimizacji oraz zawsze jedynie w kontekście odpowiedzi Prowadzącego. 

10. Fundacja rekomenduje Uczestnikom powstrzymanie się od ujawniania w ramach sesji pytań i 

odpowiedzi, na czacie lub zadając pytania głosowo, jakichkolwiek informacji poufnych lub danych 

osobowych. Fundacja zastrzega, że nie może i nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań 

Uczestników. 

11. Ujawnienie informacji o sobie traktuje się w razie wątpliwości jako udzielenie zgody na 

przetwarzanie takich danych osobowych.  

12. Powyższe nie dotyczy części zapoznawczej, o ile Prowadzący ją przeprowadzi. Fundacja w takiej 

sytuacji skasuje ten fragment nagrania i nie będzie go rozpowszechniać. 

13. W zakresie w jakim przetwarzanie głosu, wizerunku lub danych, o których mowa powyżej należy 

uznać za przetwarzanie danych osobowych, Uczestnicy mogą zgody udzielone przez powyżej opisane 

fakty dokonane, wycofać kontaktując się z Fundacją na adres mailowy ado@fairtrade.org.pl, 

przetwarzanie do tego czasu pozostaje legalne również po wycofaniu zgody. 

14. Powyższe postanowienia dot. danych i praw, o których mowa w pkt 13, są dookreśleniem 

warunków organizacji webinarium i możliwości Uczestników, nie stanowią jednak warunku 

skorzystania z webinarium a Regulamin nie zastępuje w tym zakresie zgody Uczestników, którą będzie 

dopiero ewentualne wykorzystanie powyższych możliwości, co Uczestnicy przyjmują akceptując 

Regulamin zgodnie z pkt 17. 

Organizacja webinarium przez usługodawcę. 

15. Fundacja organizuje Wydarzenie przy wykorzystaniu zewnętrznej firmy (usługodawcy), która 

zapewnia obsługę Wydarzenie oraz dostarcza oprogramowanie konieczne do jego przeprowadzenia. 

Usługodawca pełni tu funkcję podmiotu przetwarzającego dane i jako profesjonalista zapewnił 

Fundację, że dane osobowe, w tym tzw. ciasteczka, będą przetwarzane wyłącznie w ramach i w 

zakresie koniecznym dla obsługi Wydarzenia oraz, że zapewnia spełnienie uznanych standardów 

ochrony przetwarzania tych danych w szczególności w ramach wykorzystania oprogramowania do 

przeprowadzenia Wydarzenia. 

16. Uczestnik i Fundacja ustalają, że odpowiedzialność Fundacji za realizację Wydarzenia w związku z 

jego charakterem powyżej określonym, pozostaje ograniczona do winy umyślnej. Nie umniejsza to 

odpowiedzialności Fundacji za zadbanie o ochronę danych osobowych przetwarzanych w związku z 

realizacją Wydarzenia z zastrzeżeniem powyższych postanowień. 

Akceptacja Regulaminu. 

17. Rejestrując się Uczestnik składa oświadczenie, że akceptuje niniejszy Regulamin, zaś po 

potwierdzeniu udziału przez Fundację, uznaje się Regulamin za wiążącą Uczestnika i Fundację umowę 

o nieodpłatny udział w Wydarzeniu. 
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