REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
- USŁUGA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU START-UPÓW
ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY
§ 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
b) Operator - podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nią zarządza, tj. ASSAY
CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul.
Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000631630 posiadająca REGON o numerze
365143716 oraz NIP o numerze 5213744483;
c) Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o prawach konsumenta, w tym przedsiębiorca traktowany jako
konsument zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta,
d) Webinar - szkolenie internetowe organizowane przez Operatora dla
Użytkowników;
e) Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług
Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs, Formularza Zgłoszeniowego na
Warsztaty oraz Webinaru organizowanego przez Operatora dla Użytkowników,
który określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony oraz prawa i
obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług
na Stronie;
f) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych);
g) Strona - serwis internetowy zarządzany i prowadzone przez Operatora,
znajdujący się pod adresem www.assay.pl;
h) System teleinformatyczny (informatyczny) - zespół współpracujących ze
sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci internetowe oraz telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla
danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

i) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, wstępujące
poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych,
na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej
obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne;
j) Usługa - usługa świadczona przez Operatora za pomocą Strony przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegająca na umożliwieniu
Użytkownikom korzystania z Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty,
Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs (również w zakresie tej usługi znajduje
się kontakt z Użytkownikiem na potrzeby związane z tymi Warsztatami) oraz
uczestnictwa w Webinarze (Warsztatach), które odbędzie się w trybie i z
użyciem Systemu telefonicznego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
k) Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r.;
l) Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające z Usług świadczonych przez
Operatora przy pomocy Strony oraz która skutecznie dokonała rejestracji do
korzystania z Usługi poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną Operator, tj. ASSAY CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 19B publikuje niniejszy Regulamin
świadczenia drogą elektroniczną usługi Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty,
Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs oraz Webinaru, który określa:
a) zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie,
b) zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usługi świadczonej drogą
elektroniczną dostępnej na Stronie, w tym w szczególności prawa i obowiązki
Operatora oraz Użytkowników,
c) zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Operator:
a) udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin świadczenia Usług drogą
elektroniczną,
b) zapewnia każdemu Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu w
sposób zapewniający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą
systemu informatycznego, którego używają Użytkownicy,

c) ma obowiązek świadczyć Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem
i Ustawą.
3. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed
przystąpieniem do korzystania z Usług oraz go zaakceptować, a także
przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili dokonania jego akceptacji.
4. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w
ust. 2 lit. a wyżej nie wiążą Użytkowników.
5. Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach
określonych w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych i
zaznaczenie odpowiednich pól, o których mowa w dalszej części niniejszego
Regulaminu.
6. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia
korzystanie z Usług.
7. Operator stosownie do treści art. 5 ust. 2 Ustawy podaje również swój elektroniczny
adres do kontaktu tj. kontakt@assay.pl.
§ 3. Usługa świadczoną drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy następujące Usługi:
a) Formularza Zgłoszeniowego, stanowiącego usługę świadczoną drogą
elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom
kontaktu z Operatorem, celem zgłoszenia uczestnictwa w konkursie start-upów
- regulamin na stronie [_______________] (w treści Regulaminu jako:
Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs),
b) Formularza Zgłoszeniowego, stanowiącą usługę świadczoną drogą
elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom
kontaktu z Operatorem celem zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (w treści
Regulaminu jako: Formularz Zgłoszeniowy na Warsztaty),
c) Webinaru, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega
na bezpłatnym udostępnieniu przez Operatora Użytkownikowi hiperłącza do
platformy przeznaczonej do pracy zdalnej (w treści Regulaminu jako:
Platforma) dostępnej przy użyciu programu komputerowego, aplikacji mobilnej
lub przeglądarki internetowej. Program komputerowy oraz aplikacja mobilna
dostępne
są
na
stronie
internetowej
dostawcy
platformy.
Dostęp do platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej możliwy jest
przy użyciu panelu logowania znajdującego się na stronie internetowej
dostawcy usługi,
d) Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora.
e) Kopiowanie treści udostępnianych przez Operatora na Stronie w celach
komercyjnych bez uzyskania udostępnionej pisemnej zgody Operatora jest
zabronione.
§ 4. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie na podstawie niniejszego Regulaminu
wymaga:
a) dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
b) posiadania i użytkowania adresu elektronicznego (e-mail),
c) korzystania z przeglądarki internetowej, dającej możliwość wyświetlania stron
internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych
technologii.
2. Użytkownicy korzystający z Usługi, są zobowiązani do:
a) powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych,
sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób
trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
b) powstrzymania się od wykonania Usługi w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Operatora,
c) powstrzymanie się od wykorzystywania Usługi do publikacji reklam oraz
wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności
poprzez
rozpowszechnianie
niezamówionej
informacji
handlowej,
podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Strony,
d) niepodejmowania żadnych działań zakłócających uczestnictwo innym w
Webinarze w tym działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego
dostępu do Platformy czy przejęcia kontroli na Webinarem czy niszczenia
zasobów,
e) nieudostępniania osobom trzecim danych dostępu do Webinaru,
f) zakazana jest w trakcie Webinaru wszelka aktywność Użytkowników o
charakterze bezprawnym, w szczególności:
a) publikowanie treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy
prawa,
b) naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych,
c) podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych Użytkowników.
3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
b) naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) podjęcia przez użytkownika działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie
za Strony lub Usługi przez innych Użytkowników,

d) podanie przez Użytkownika błędnych lub
wymaganych do prawidłowej subskrypcji Usługi,

nieprawdziwych

danych,

e) tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na
czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.
3.1. W zakresie Usługi Webinaru, Operator zastrzega sobie:
a) prawo do odebrania Użytkownikowi dostępu do Webinaru w przypadku
naruszania postanowień, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. d)-f) Regulaminu,
b) możliwość odwołania Webinaru lub zaproponowania jego innego terminu w
przypadku gdyby z przyczyn losowych Webinar nie mógłby odbyć się w
ustalonym terminie. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym
powiadomiony niezwłocznie poprzez www.assay.pl/warsztaty, drogą
elektroniczną lub za pośrednictwem Platformy,
c) możliwość moderowania czatu dostępnego na Platformie. Oznacza to, że nie
wszystkie wysłane przez Użytkownik treści, będą pojawiać się na czacie
publicznym,
d) możliwość decydowania o dopuszczaniu tekstu do wyświetlania publicznego.
§ 5. Formularz zgłoszeniowy
1. Umowa o świadczenie usługi Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty zawierana
jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia warsztatów.
Umowa o świadczenie usługi Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs zawierana
jest na czas określony i ulega rozwiązania z chwilą zakończenia Konkursu, do
którego zgłoszenie zostało wysłane na pośrednictwem Formularza
Zgłoszeniowego. Umowa o świadczenie usługi Webinaru zawierana jest na czas
określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia Webinaru.
2. Usługa Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty, Formularza Zgłoszeniowego na
Konkurs oraz Webinaru jest świadczona nieodpłatne.
3. Formularz Zgłoszeniowy na Warsztaty został udostępniony Użytkownikom Strony
pod adresem: assay.pl/warsztaty. Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs został
udostępniony Użytkownikom Strony pod adresem: [__________________]. W
zakresie realizowania usługi Webinaru, po poprawnym wypełnieniu przez
Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty, Operator wyśle
Użytkownikowi wiadomość email zawierającą instrukcję dołączenia do Webinaru
wraz hiperłączem, umożliwiającym zalogowanie się do Platformy.
4. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs
oraz/lub Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty oraz/lub Usługi Webinaru
dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij wiadomość”, po
uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól odpowiednio Formularza Zgłoszeniowego
na Warsztaty lub Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs, znajdującego się
odpowiednio na podanych powyżej adresach, który obejmuje:
I. w przypadku Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs:

a) podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail),
numer telefonu, numeru PESEL, adresu zameldowania na pobyt stały oraz
adresu korespondencyjnego,
b) udzielenie odpowiedzi na zadane pytania konkursowe,
c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu konkursu oraz
wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji za
pośrednictwem wiadomości e-mail dotyczących Konkursu, a co za tym idzie na
przetwarzanie danych osobowych, wyrażenie zgody na świadczenie usług
drogą elektroniczną na zasadach wskazanych w Regulaminie,
d) zaznaczenie pola ,,Ukończyłem/ukończyłam 18 lat i mam pełną zdolność do
czynności prawnych” potwierdzającego, że Użytkownik jest pełnoletni.
Ia. Operator, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy
wskazuje, że dana osobowa w postaci numeru telefonu, niewymieniona wprost w
art. 18 ust. 1 Ustawy jest niezbędna do świadczenia Usługi Formularza
Zgłoszeniowego na Konkurs ze względu na właściwość świadczonej usługi - celem
nawiązania kontaktu telefonicznego z Usługobiorcą na potrzeby organizacji i obsługi
tego Konkursu.
II. W przypadku Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty i Usługi Webinaru:
a) podanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres elektroniczny (e-mail),
b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na
uczestnictwo w Warsztatach oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail dotyczących Warsztatów, a co
za tym idzie na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenie zgody na
świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wskazanych w
Regulaminie i akceptację Regulaminu,
c) zaznaczenie pola ,,Ukończyłem/ukończyłam 18 lat i mam pełną zdolność do
czynności prawnych” potwierdzającego, że Użytkownik jest pełnoletni.
5. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, jest
równoważne z:
a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną
przez Operatora usługi - Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs oraz/lub
Formularz Zgłoszeniowy na Warsztaty oraz/lub Webinaru,
b) wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Operatora zgodnie z zasadami przewidywanymi w RODO, w
szczególność w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Formularz
Zgłoszeniowy oraz Webinar.
6. Operator wyśle Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie
danej Usługi na podany przez niego adres mailowy.
7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi (tj. wypowiedzieć umowę o Usługę w
trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia) w każdym czasie
poprzez Formularz Zgłoszeniowy i poprzez złożenie stosownego żądania, o którym
mowa w ust. 8 poniżej.

8. Rezygnacja z usługi Formularz Zgłoszeniowy oraz Webinar, o której mowa w ust.
7 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi do Operatora na
adres elektroniczny (e-mail): kontakt@assay.pl z adresu elektronicznego (e-mail),
który został zgłoszony w Formularzu Zgłoszeniowym.
9. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestanie świadczenia Usługi Formularz
Zgłoszeniowy na Warsztaty oraz Usługi Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs oraz
Usługi Webinar w każdym momencie.
§ 6 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach Usług odbywa się w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz RODO.
2. Operator jest równocześnie Administratorem danych osobowych udostępnianych
przez Użytkowników za pośrednictwem Strony.
3. Podanie danych osobowych następuje w Formularzu Zgłoszeniowym na
Warsztaty, Formularzu Zgłoszeniowym na Konkurs oraz w związku z realizacją
Usługi Webinar, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu i jest
niezbędne do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dane Użytkowników są zbierane w celu: w zakresie Formularza Zgłoszeniowego
na Warsztaty oraz Konkurs oraz w zakresie zrealizowania Usługi Webinaru organizacji i realizacji tych Usług, ich obsługi, a także dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami związanymi z tymi Usługami.
5. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści,
zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi/Usług zawartej/zawartych
zgodnie z § 5 powyżej są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu
wskazanym powyżej oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usług. Co
więcej, celem przetwarzania danych osobowych jest również obrona przed
roszczeniami osób trzecich i/lub Użytkowników związanych z Usługami oraz
obrona przed roszczeniami osób trzecich z nimi związanych.
6. Operator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez czas konieczny do
świadczenia Usługi jednakże nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń
Użytkownika do Operatora oraz Operatora do Użytkownika związanych ze
świadczoną/świadczonymi Usługą/Usługami oraz roszczeń osób trzecich
związanych ze świadczoną Usługą/Usługami.
7. Operator w zakresie wykonania Usługi Formularza Zgłoszeniowego na Konkurs
może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:
a)
b)
c)
d)

imię,
nazwisko,
adres elektroniczny (e-mail),
numer telefonu,

e) numeru PESEL, adresu zameldowania na pobyt stały oraz adresu
korespondencyjnego.
W przypadku wykonania Usługi Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres elektroniczny (e-mail),
W przypadku realizowania Usługi Webinar,
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres elektroniczny (e-mail).
8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
•

żądania osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu
zawarcia umowy i realizacji Usług, w tym w zakresie Usługi Formularza
Zgłoszeniowego na Konkurs przesłania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie do
konkursu za pośrednictwem Formularza, zaś w zakresie wykonania Usługi
Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty – przesłania odpowiedzi na przesłane
zgłoszenie na warsztaty oraz nawiązywania kontaktu do czasu odbywania się tych
warsztatów,

•

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie i w celu zorganizowania Webinaru,

•

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit f
RODO - w zakresie obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej.
Uzasadnionym interesem Administratora jest organizacja Webinaru oraz
Konkursu,

•

czynności poprzedzających zawarcie umowy podjętych na żądanie osoby, której
dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu udzielenia odpowiedzi
na zapytanie w zakresie dotyczącym oferty Operatora,

•

prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f
RODO) - uzasadnionym interesem jest obrona oraz dochodzenie roszczeń
związanych z Usługami przeciwko Użytkownikowi lub obrona na skutek roszczeń
Użytkownika lub osoby trzeciej.

•

Podstawach szczegółowo wskazanych w polityce prywatności w odniesieniu do
stosowania plików cookies, prowadzenia statystyk oraz zarządzania stroną
internetową.

9.

Administratorem danych osobowych co do świadczonych Usług jest Assay
Consulting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod
adresem: ul. Cybernetyki 19B, 02–677 Warszawa występująca w charakterze
administratora danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza
Chmielewskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@assay.pl.
11. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Operator
na potrzeby świadczenia Usług w celach wskazanych w ustępie 4 i 5 powyżej.
12. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie o której mowa w
powyżej:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ przez okres zawarcia umowy i
realizacji Usługi Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs i/lub Formularz
Zgłoszeniowy na Warsztaty i Webinar oraz do czasu upływu terminów
przedawnienia roszczeń związanych z Usługami przeciwko Użytkownikowi lub
na skutek roszczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.
b) Odbiorcami Pani/Pan danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz
Administratora usługi informatyczne, patroni medialni konkursu, patroni
honorowi konkursu, pracownicy i współpracownicy Administratora oraz osoby
odwiedzające stronę internetową Administratora oraz organizację Webinaru.
c) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
▪ prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na podstawie art.
21 RODO wyłącznie w zakresie podstaw przetwarzania tam wskazanych.
d) nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych,
13. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
14. Udzielenie zgody nie jest wymogiem ani ustawowymi, jednakże nieudzielenie
zgody uniemożliwi świadczenie Usług. Użytkownicy potwierdzają uprzednie
zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych
wskazanych w niniejszym Regulaminie.
15. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje
zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
§ 7. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług
1. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym
ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje Użytkownikom, aby
przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.

2. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego,
którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób
uniemożliwiający dostęp osób nie nieuprawnionych od treści informacji
składających się na Usługi.
§ 8. Odpowiedzialność
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Usługi, powstałe
w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w
działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w
przypadku wywołanych siłą wyższą, zaprzestanie świadczenia usług wobec
Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu, szkody
wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usługi w
sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego
przepisami prawa.
2. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienie o
bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone
Operatorowi przez Użytkownika uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator
nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w
wyniku niemożności dostępu do tych danych.
3. Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego
Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z
niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem
okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
§ 9. Reklamacje
1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym
Regulaminem Użytkownicy mają prawo na złożenie reklamacji. Reklamacje będą
składane na adres mailowy ______________ lub na adres pocztowy wskazany
przez Operatora w niniejszym Regulaminie.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) adres elektroniczny Użytkownika,
c) opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.
3. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 pkt a i b powyżej, nie
będą rozpatrywane przez Operatora.
4. Reklamacje Użytkowników powinny być kierowane do Operatora, na adres jego
siedziby: ASSAY CONSULTING Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.
5. Operator dołoży starań, aby reklamację były rozpatrzony w terminie naj później
14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja

2014 r. o prawach konsumenta Operator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na
reklamację Użytkownikowi Konsumentowi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli Operator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powołanym terminie
następuje skutek, o którym mowa w art. 7a ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta w przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem. Odpowiedź
na reklamację przekazana zostanie Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym
nośniku.
6. Operator poinformuje użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie
wskazanym w ust. 5 powyżej, na adres elektroniczny Użytkownika wskazany
w treści reklamacji.
§ 10. Inne postanowienia
1. Umowa, na podstawie której dochodzi do świadczenia Usługi jest umową zawartą
na odległość, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. W związku z powyższym Operator informuje Użytkownika będącego
Konsumentem w zakresie informacji, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta które nie zostały wskazane powyżej: numer
telefonu do kontaktu to ____________.
2. Użytkownik Konsument oświadcza, że składa on żądanie rozpoczęcia wykonania
Usług w całości przed terminem do dokonania odstąpienia od umowy na Usługę,
stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Operator informuje Użytkownika Konsumenta, że w momencie spełnienia całości
świadczenia w ramach danej Usługi traci on prawo odstąpienia od umowy na
wykonanie Usługi i wyraża na powyższe zgodę.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Oświadczenie wymaga formy pisemnej - Operator nie zapewnia
możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
stosownie do treści art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu jako wzorca
umownego w przypadkach i w sposób przewidziany w kodeksie cywilnym, w tym
zwłaszcza w wypadku zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić
Użytkownika z co najmniej 60 dniowym uprzedzeniem, publikując stosowną
informację na Stronie oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty
elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Użytkownik ma prawo, do czasu wejścia w
życie nowego Regulaminu wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi. W
zakresie nieuregulowanym w niniejszej punkcie zastosowanie znajdzie art. 384 i
art. 3841 ustawy kodeks cywilny.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
przepisy RODO, jak również pozostałe właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.assay.pl.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………..

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Od:
______________
______________
______________

Do:
Assay Consulting Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa
e-mail: ________.

Ja/My( niniejszym informuję/informujemy( o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną Formularza Kontaktowego na Konkurs/ Formularza Kontaktowego na Warsztaty.
Data zawarcia umowy: ________________

___________________________
Podpis konsumenta(-ów)

