Zasady udziału w webinariach organizowanych przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Definicje
Webinarium – spotkanie online o charakterze informacyjno-szkoleniowym organizowane przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
Usługa – serwis internetowy ClickWebinar dostarczony przez ClickMeeting, umożliwiający realizację
Webinarium za pośrednictwem sieci Internet;
Rejestracja – działania podjęte przez Uczestnika mające na celu zgłoszenie chęci udziału w Webinarium;
Uczestnik – każda osoba fizyczna biorąca udział w Webinarium;
Ekspert - osoba przedstawiająca podczas Webinarium prezentację ekspercką;
Treści – wszelkie informacje, dane, wideo, multimedia, nagrania, materiały, które zostały udostępnione,
przesłane lub pobrane podczas Webinarium;
FRSI – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17, 00-359
Warszawa;
Administrator Danych Osobowych (ADO) - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa;
ClickMeeting – ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, A3, dostawca Usługi.
§1
1.
2.
3.
4.

Dokument określa prawa i obowiązki FRSI oraz Uczestnika związane z korzystaniem z Webinariów.
Przystępując do udziału w Webinarium Uczestnik akceptuje niniejsze Zasady oraz Regulamin
ClickMeeting https://clickmeeting.com/pl/legal, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Podczas korzystania z Usługi w komputerze Uczestnika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja
plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi przez ClickMeeting.
Webinaria FRSI są prowadzone w dwóch formach:
a. otwartej – bez potrzeby rejestracji;
b. zamkniętej – z obowiązkiem dokonania rejestracji za pomocą udostępnionego przez FRSI linku.
§2

1.

2.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb związanych z udziałem Uczestnika
w Webinarium. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Webinarium.
Polityka prywatności oraz zasady korzystania przez ClickMeeting z plików cookies zostały zawarte
w Regulaminie na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal.
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§3
1.

2.

3.

Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami zawartymi
w niniejszym dokumencie.
Zakazane jest rozpowszechnianie za pośrednictwem Usługi treści, które:
a. są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zakazane jest
rozpowszechnianie treści, które zawierają pornografię dziecięcą, są sprzeczne z dobrymi
obyczajami, z zasadami współżycia społecznego, przedstawiają drastyczne sceny, zawierają
wulgaryzmy, groźby lub są obraźliwe dla innej osoby lub podmiotu, a także są związane
z fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią, dyskryminacją,
b. naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej tych osób, prawa
autorskie, w tym zakazane jest nieautoryzowane kopiowanie i wysyłanie zdjęć, logotypów,
oprogramowania, artykułów, utworów muzycznych i filmów.
Niedozwolone są praktyki zmierzające do zniszczenia lub zakłócenia prawidłowego funkcjonowania
Usługi lub w celu podstępnego przejęcia jakichkolwiek danych ze strony internetowej ClickMeeting lub
FRSI. Uczestnik nie może również podejmować działań, które mogłyby spowodować nieproporcjonalnie
duże obciążenie Usługi.
§4

1.

2.
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Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte na stronie internetowej Usługi, takie jak tekst, grafika, logo,
zdjęcia, pliki audio i materiały wideo są prawnie chronione. FRSI, udostępniając Uczestnikom informacje
rozpowszechniane za pośrednictwem Usługi, zobowiązuje się do respektowania praw własności
intelektualnej.
Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania wskazanych w ust. 1 materiałów wyłącznie w zakresie
własnego użytku osobistego. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania lub komercyjnego
wykorzystywania materiałów.
ClickMeeting oraz FRSI nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i prezentowane przez
Uczestników oraz Ekspertów zaproszonych do udziału w Webinarium.
FRSI zastrzega sobie prawo do moderacji czatu podczas Webinarium, a w szczególności usuwania treści,
o których mowa w § 3 ust. 2.
W razie naruszeń, o których mowa w § 3 ust. 2, FRSI może zablokować Uczestnikowi dostęp do
Webinarium.
ClickMeeting i Usługa są znakami towarowymi należącymi do ClickMeeting i nie mogą być
wykorzystywane bez pisemnej zgody ClickMeeting, w szczególności nie mogą być używane
w powiązaniu z produktami lub usługami innych podmiotów w sposób, który może wprowadzić w błąd
osoby trzecie.
FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia sieci internetowej, za niemożność korzystania
z Webinarium spowodowaną podaniem wadliwego adresu e-mail przez Uczestnika, siłą wyższą tj.
zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od FRSI np. pożar, powódź, atak terrorystyczny.
FRSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach
przekazywanych podczas Webinariów.
Webinaria FRSI są rejestrowane, a ich nagrania są udostępniane w serwisie YouTube (w kanałach
należących do FRSI), na stronach należących do FRSI i w mediach społecznościowych FRSI.
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§5
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2.

Zgłoszenia dotyczące korzystania z Usługi lub Webinariów mogą być zgłaszane FRSI na adres:
spotkaniaonline@frsi.org.pl.
FRSI zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zasad w dowolnym terminie. Informacja o zmianie
zostanie zamieszczona na stronach należących do FRSI.
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