REGULAMIN WEBINARU
PN. „PREZENTACJA WARIANTU INWESTORSKIEGO I UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.
1

Postanowienia ogólne.

1.1

„Organizatorem” niniejszego Webinaru jest spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759991, o kapitale zakładowym 1.277.500.000,00 zł,
posługująca się nr NIP: 7010894497; oraz nr REGON: 381918620.

1.2

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
1.2.1

„Formularz rejestracji” – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie internetowej,
wypełniany przez Uczestnika w celu rejestracji udziału w Webinarze;

1.2.2

„Regulamin” – niniejszy regulamin;

1.2.3

„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);

1.2.4

„Strona internetowa” – strona, przez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do Webinaru pod adresem
www.cpklive.pl;

1.2.5

„Uczestnik” – osoba biorąca udział w Webinarze;

1.2.6

„Webinar” – spotkanie internetowe, prowadzone przez Organizatora dla Uczestników na Stronie
internetowej, w celu pogłębienia wiedzy na temat Inwestycji w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1354 ze zm.), który odbywa
się w dniu 14.06.2022 r.

1.3

Regulamin określa zasady przeprowadzenia i udziału w Webinarze.

1.4

Zgłoszenie się do udziału w Webinarze lub udział w Webinarze oznacza akceptację przez Uczestnika zasad
przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2

Informacje o Webinarze.

2.1

Webinar trwa od 2 do 4 godzin. Czas trwania transmisji jest uzależniony w szczególności od liczby pytań
w panelu dyskusyjnym.

2.2

Zabronione jest utrwalanie treści i przebiegu Webinaru, w tym jego udostępnianie, przez Uczestników.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator zastrzega sobie
prawo do wykluczenia Uczestnika z Webinaru, a także podjęcia przeciwko niemu wszelkich kroków
prawnych na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
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2.3

Udział w Webinarze uzależniony jest od wypełnienia Formularza rejestracji poprzez wskazanie adresu email oraz imienia i nazwiska Uczestnika. Po pomyślnej rejestracji, link do Webinaru przesłany zostanie
automatycznie na wskazany adres e-mail Uczestnika.

3

Warunki techniczne.
Do korzystania z platformy cpklive.pl niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową
obsługującą JavaScript oraz posiadające stabilne łącze internetowe.

4

Prawa i obowiązki Stron.

4.1

Uczestnik po dokonaniu rejestracji do Webinaru ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie,
o której mowa w pkt 4.4 poniżej.

4.2

Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Webinaru.

4.3

Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinaru w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając
praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

4.4

Uczestnicy uprawnieni są do zadawania podczas Webinaru pytań w formie tekstowej w ramach modułu
„zadaj pytanie”. Uczestnicy nie mają możliwości kontaktu wizualnego z Organizatorem, ani z innymi
Uczestnikami.

4.5

Pytania kierowane przez Uczestników w ramach modułu „zadaj pytanie” są moderowane przez
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych pytań Uczestników.

4.6

Pytania kierowane przez Uczestników nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści politycznych, ani naruszać
praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji takie go pytania, a także
wykluczenia takiego Uczestnika z Webinaru.

4.7

Pytania Uczestników publikowane są z interwałem 10 sekund i są widoczne dla wszystkich Uczestników
Webinaru, na co Uczestnik wyraża zgodę.

4.8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji
w Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału, za niespełnienie przez Uczestnika warunków
technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie w tym za nieprawidłowe działanie urządzeń
Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze, ani za zdarzenia
spowodowane siłą wyższą.

4.9

Organizator z ważnych powodów może wprowadzić zmiany w programie Webinaru oraz zmodyfikować
jego warunki techniczne.

5

Dane osobowe.

5.1

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator, tj. Centralny
Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B („Administrator”).
Organizator umożliwia kontakt za pomocą numeru telefonu: +48 882 350 395, adresu e- maila:
sekretariat@cpk.pl, bądź drogą pocztową na adres: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

5.2

[INSPEKTORA OCHRONY DANYCH] Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym
kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@cpk.pl bądź bezpośrednio w siedzibie Organizatora,
z którym mogą się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
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5.3

5.4

5.5

[KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE] Administrator przetwarza dane osób, które:
5.3.1

zgłosiły udział w Webinarze;

5.3.2

wzięły udział w Webinarze;

5.3.3

złożyły reklamacje dotyczące Webinaru.

[ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH] Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
5.4.1

imię i nazwisko;

5.4.2

adres e-mail.

[CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH] Administrator przetwarza dane osobowe:
5.5.1

5.6

5.7

5.9

5.10

5.5.1.1

rejestracji w Webinarze;

5.5.1.2

uczestnictwu w Webinarze;

5.5.1.3

ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

[ODBIORCY DANYCH] Dostęp do Państwa danych będą mieć:
5.6.1

upoważnieni pracownicy Administratora, dla których dostęp do danych jest niezbędny w celu
prawidłowego przeprowadzenia Webinaru oraz podwykonawcy, tj. podmioty przetwarzające
dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami - są to podmioty, którym zlecamy
realizację różnego rodzaju usług z zakresu m.in. IT i marketingu;

5.6.2

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;

[OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami
ich przetwarzania, w związku z czym:
5.7.1

5.8

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np.: dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas
równy okresowi przedawnienia tych roszczeń (przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną
przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami).

[ZASADY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIAM DANYCH]
5.8.1

Dane zostały podane bezpośrednio Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą trakcie
rejestracji na webinar.

5.8.2

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapisania się na webinar. W przypadku niepodania
danych, uczestnictwo w webinarze może być niemożliwe lub utrudnione.

5.8.3

W przypadku wyrażenia zgody (poprzez zaznaczenia okienka), podane dane przetwarzane będą
również w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu z osobą, której dane dotyczą, w czasie
organizowania przez Administratora przyszłych spotkań, warsztatów itp. Wyrażona zgoda jest
dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać informację o wycofaniu
zgody na adres e-mail: iod@cpk.pl.

[PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ] Przysługuje Państwu prawo:
5.9.1

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia;

5.9.2

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

5.9.3

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

5.9.4

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

5.9.5

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa

Pozostałe informacje:
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5.10.1 dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania;
5.10.2 podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału
w przeprowadzeniu Webinaru;
5.10.3 dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6

Prawa autorskie

6.1

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Webinaru przysługują Organizatorowi.

6.2

Z chwilą rejestracji do Webinaru, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do
korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników.

6.3

Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz
jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

6.4

Organizator uprawniony jest do rejestrowania podczas Webinaru pytań Uczestników wyświetlanych
podczas Webinaru w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się
na Webinar wyrażają na to zgodę.

7

Postanowienia końcowe

7.1

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej z Formularzem rejestracji i obowiązuje przez czas jego
trwania.

7.2

Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a nawet odwołania Webinaru.

7.3

Data i miejsce publikacji: www.cpklive.pl, dnia 10.06.2022 r.
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