
REGULAMIN WEBINARÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LAPP KABEL SP. Z O.O. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem webinarów jest  Lapp Kabel Sp. z o.o., z siedzibą w Biskupicach Podgórnych przy 

ul. Profesjonalnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - 

Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000018297, NIP 897-16-21-588 

2. Tematyka webinaru oraz zasady udziału są każdorazowo wskazane na stronie internetowej 

Organizatora https://lapppoland.lappgroup.com/nowosci/wydarzenia.html oraz regulaminie 

wydarzenia. Informacje dotyczące webinaru mogą zostać opublikowane również poprzez 

social media, portale branżowe, inne kanały komunikacji. 

  

§2 Warunki udziału i rejestracja 

1. Warunkiem udziału w webinarze jest wcześniejsza rejestracja Uczestnika. 

2. Uczestnikiem webinaru może zostać każda osoba, która dokonała skutecznego zgłoszenia 

udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej  

wydarzenia, potwierdziła zapoznanie się z Regulaminem danego wydarzenia dostępnym na 

stronie rejestracji oraz otrzymała od Organizatora wiadomość mailową z potwierdzeniem 

udziału oraz dostępem do platformy szkoleniowej.  

3. Do rejestracji udziału w webinarze niezbędne jest podanie przez Uczestnika danych osobowych 

wskazanych w formularzu rejestracyjnym.  

4. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału Uczestnika w webinarze. 

Odmowa może nastąpić z przyczyn formalnych (np. brak wymaganych danych rejestracyjnych 

lub dane nieprawdziwe) oraz w sytuacji braku dostępnych miejsc na dane wydarzenie. W ww. 

przypadkach zgłoszenie może zostać odrzucone lub cofnięte. W przypadku braków formalnych 

Uczestnik każdorazowo jest proszony o uzupełnienie danych celem umożliwienia  

prawidłowego przebiegu Rejestracji. 

5. Udział w webinarze jest bezpłatny, chyba, że na stronie rejestracji na wydarzenie widnieje 

informacja dotycząca odpłatności wraz ze wskazaniem kosztów udziału. 

6. Warunkiem koniecznym do udziału w webinarze jest dostęp do urządzenia (komputer, tablet, 

smartfon) podłączonego do Internetu. 

7. W trakcie webinaru Uczestnik ma możliwość korzystania z czatu. Treści zamieszczane przez 

Uczestnika nie są widoczne dla innych Uczestników webinara. 

 

§3 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym 

jest Lapp Kabel Sp. z o.o., z siedzibą w Biskupicach Podgórnych przy ul. Profesjonalnej 1. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia webinaru oraz w 

celach komunikacji związanej z webinarem. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której 

dane dotyczą, która przejawia się przez działanie, polegające na wprowadzeniu danych 

osobowych do formularza rejestracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

Uczestnik może taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z Organizatorem 

https://lapppoland.lappgroup.com/nowosci/wydarzenia.html


na adres e-mail rodo@lapppolska.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

4. Dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym mogą zostać wykorzystane w celach 

komunikacji związanej z webinarem,  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. w celu pozyskania Państwa opinii na temat wydarzenia po jego 

realizacji, itp.). Uczestnik, w dowolnym momencie, ma prawo dokonania sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania (art. 21 ust. 2 RODO), kontaktując się z Organizatorem mailowo na adres 

poczty elektronicznej rodo@lapppolska.pl lub  pisemnie na adres siedziby Organizatora.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy 

informatyczne stosowane przez Administratora, w tym dostarczające narzędzia służące do 

przeprowadzenia webinaru oraz podmioty świadczące usługi w zakresie marketingu i promocji 

Organizatora – na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz 

przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 

udziału w wydarzeniu. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

9. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się mailowo 

na adres mailowy rodo@lapppolska.pl. 

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinaru. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

3. Kontakt z Organizatorem dzial.marketingu@lapppolska.pl 


