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REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług
drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.space4gdpr.pl (zwanego dalej:
„Serwisem Internetowym”).
§1
Definicje
1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory
w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są
dostarczane przez Usługodawcę Użytkownikowi w ramach usługi Webinar (w tym w postaci treści
cyfrowych), z których Użytkownik korzystać w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach
dydaktycznych lub naukowych.
3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
5. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis
Internetowy, działające w domenie www.space4gdpr.pl.
6. Usługodawca - oznacza Space Digital Group sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-142),

ul. Mariana Wyrzykowskiego 5A/30, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000697174, REGON: 368437335, NIP: 5242840752,
e-mail: info@space4gdpr.pl.
7. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego
świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
z wyłączeniem Konsumentów.
§2
Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za
pisemną zgodą Usługodawcy.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników
Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet
Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej
512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej
rozdzielczości ekranu.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze
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Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu
na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego
Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć
mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca
wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie
ze Strony Internetowej Serwisu.
W celu zapisu na Webinar w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz
w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej
Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie
przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez
Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób
trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez
osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe
i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny
użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu
prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności
reklamowej innego przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie
związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§3
Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi
są świadczone w terminach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania
dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla
zmiany Regulaminu.
3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania
przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych
z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania Użytkownika na szkodę innych
Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także,
gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub
inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa
przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług
nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania
treści.
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§4
Webinar
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę Webinar.
2. Usługa Webinar polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w seminarium online o tematyce
szczegółowo opisanej na Stronie Internetowej Serwisu.
3. W celu korzystania z Materiałów dostarczonych przez Usługodawcę w ramach usługi Webinar,
Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie
Internetowej Serwisu.
4. Użytkownik rejestrujący się za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu na Webinar wybiera rodzaj
Webinaru, którym jest zainteresowany oraz wprowadza swoje dane w tym imię i nazwisko, firmę, numer
telefonu oraz adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony
przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
5. Rejestracja na Webinar następuje przez wybór polecenia "Zarejestruj się", znajdującego pod
formularzem zamówienia, prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu.
6. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując
jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na
podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapisania się na Webinar.
8. Link do Webinaru będzie przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres
poczty elektronicznej niezwłocznie, nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem świadczenia usługi
Webinar, przez Freshmail.pl jako podmiot przetwarzający (zgodnie z definicją zawartą w Polityce
Prywatności.). Seminarium online odbędzie się na platformie clickmeeting.com.
9. Użytkownik w dniu świadczenia usługi Webinar, na trzydzieści minut przed jej rozpoczęciem, otrzyma
informację przypominającą o wydarzeniu od Usługodawcy, na adres poczty elektronicznej podany
w trakcie składania zamówienia.
10. Celem skorzystania z Webinaru organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Serwisu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej
prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na
przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją
dźwięku w ramach usługi Webinar prowadzonej za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
11. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach usługi Webinar, stanowią utwór w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666),
przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich
treści, rozpowszechniać w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim oraz czerpać z tego tytułu
korzyści majątkowych. Materiały w ramach Webinaru udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako
informacja szkoleniowa, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie wiedzy z dziedziny
w której opracowany został Webinar.
§5
Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien
zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni
rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany
w zgłoszeniu reklamacji.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23
września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
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§6
Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§7
Postanowienia końcowe
1. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście
poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną,
strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie
usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie
Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego
Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej
odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści
Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2019.

