REGULAMIN WARSZTATÓW CYFROWE.PL

Definicje:
1. Cyfrowe.pl - Cyfrowe.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Łostowickiej 25A, 80-121 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000293552, posiadającą NIP 5833003628, REGON 220517299, o kapitale
zakładowym w wysokości 2 050 000,00 złotych, reprezentowaną przez Jarosława Banackiego –
Prezesa Zarządu, zwaną dalej Cyfrowe,
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Regulamin – niniejszy regulamin
4. Uczestnik – osoba, która zawarła z Cyfrowe.pl umowę o organizację i przeprowadzenie Warsztatów
5. Warsztaty – warsztaty z dziedziny fotografii oraz filmu organizowane przez Cyfrowe.pl na podstawie
Regulaminu

§1
1. Cyfrowe.pl świadczy - na warunkach opisanych w Regulaminie – usługę polegającą na organizacji i
przeprowadzeniu Warsztatów, w których udział może wziąć każda osoba spełniająca warunki
opisane w niniejszym Regulaminie.
2. Udział w Warsztatach jest odpłatny.

3. Informacja o organizowanych przez Cyfrowe.pl Warsztatach dostępna jest za pośrednictwem strony
internetowej: https://www.cyfrowe.pl/szkolenia Dla każdego z organizowanych Warsztatów
przedstawiona jest, co najmniej, informacja o:
1. ramowym programie Warsztatów,
2. formie w jakiej przeprowadzone zostaną Warsztaty,
3. terminie i miejscu Warsztatów,
4. minimalnej ilości osób niezbędnej dla przeprowadzenia Warsztatów,
5. maksymalnej ilości uczestników Warsztatów,
6. cenie Warsztatów.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia
umowy przez osobę zainteresowaną wzięciem udziału w Warsztatach.

§2
1. W celu wzięcia udziału w Warsztatach osoba zainteresowana uczestnictwem musi spełnić
następujące warunki:

1. dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej:
https://www.cyfrowe.pl/szkolenia
2. dokonać wyboru Warsztatów poprzez kliknięcie ikony „Zamów”
3. dokonać zapłaty za wybrany kurs z wykorzystaniem jednej z dostępnych opcji płatności.
2. Po zaksięgowaniu na rachunku Cyfrowe.pl wpłaty za wybrane Warsztaty Cyfrowe.pl prześle
Uczestnikowi – drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres email – potwierdzenie
zawarcia umowy. Z chwilą wysłania potwierdzenia zawarcia umowy dochodzi do zawarcia umowy o
organizację i przeprowadzenie wybranych Warsztatów na warunkach opisanych w Regulaminie.
3. Cyfrowe.pl dopuszcza możliwość wzięcia udziału w Warsztatach przez osobę niepełnoletnią, która
ukończyła 13 rok życia. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach przez taką osobę jest dokonanie
przez jej opiekuna prawnego czynności opisanych w ust. 1 i 2 powyżej. Zapisy Regulaminu dotyczące
Uczestnika, w przypadku gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, dotyczą odpowiednio opiekuna
prawnego takiego Uczestnika.
§3
1. W trakcie trwania Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest, w szczególności do:
1. stosowania się do poleceń osób prowadzących Warsztaty w imieniu Cyfrowe.pl,
2. czynnego udziału w Warsztatach w sposób, który nie uniemożliwia, ani nie utrudnia udziału
w Warsztatach innym uczestnikom,
3. dbałości o wszelkie udostępnione Uczestnikowi materiały i sprzęt fotograficzny,
4. wykonywania fotografii z poszanowaniem praw osób trzecich.
2. W przypadku naruszenia zobowiązań opisanych w ust. 1 Cyfrowe.pl uprawnione jest do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do
niezwłocznego opuszczenia Warsztatów, a Cyfrowe.pl zachowuje prawo do wynagrodzenia
uiszczonego przez Uczestnika.
3. W przypadku braku udziału Uczestnika w Warsztatach z winy Uczestnika Cyfrowe.pl zachowuje
prawo do uiszczonego przez Uczestnika wynagrodzenia.

§4

1. Warsztaty organizowane są dla określonej liczby osób. Informacja o maksymalnej ilości osób jakie
mogą wziąć udział w Warsztatach zawarta jest każdorazowo w informacji na temat Warsztatów
dostępnej na stronie: https://www.cyfrowe.pl/szkolenia
2. Dla każdych Warsztatów wskazana jest także informacja o minimalnej ilości osób wymaganej do
przeprowadzenia Warsztatów. W przypadku, gdyby – na 7 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów –
nie została osiągnięta minimalna liczba osób, Cyfrowe.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania
Umowy. W takim przypadku Cyfrowe.pl zwróci Uczestnikowi wszystkie wpłacone przez niego środki
w terminie 14 dni.
3. W przypadku konieczności zmiany programu Warsztatów z powodu okoliczności niezależnych od
Cyfrowe.pl, Cyfrowe.pl poinformuje o tym fakcie Uczestnika. Uczestnik ma – w takim przypadku –
prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji o planowanej
zmianie programu Warsztatów. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa spowoduje niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwrot dokonanych przez niego płatności.

§5
1. Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji Warsztatów jest Cyfrowe.pl.
2. Zakres przetwarzanych przez Cyfrowe.pl danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail,
adres IP, numer telefonu. Administrator przetwarza również informacje zapisywane w plikach
cookies.
3. Dane opisane w ust. 2 powyżej przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania Umowy i
przetwarzane będą przez okres 8 lat.
4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.
5. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania oznaczać będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy o organizację i przeprowadzenie Warsztatów.
6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

§6
1. Uczestnik będący Konsumentem zawierający umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej
zawarcia.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać sporządzone
na piśmie wysłanym na adres Cyfrowe.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
szkolenia@cyfrowe.pl
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy przed jego upływem.
4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa opisanego w ust. 1 Cyfrowe.pl niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci
Uczestnikowi wszystkie otrzymane od niego płatności. W przypadku braku dodatkowych informacji
zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
5. Uczestnik będący Konsumentem oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez
Cyfrowe.pl przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jednocześnie Uczestnik
będący Konsumentem oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku rozpoczęcia
świadczenia usług, za zgodą Konsumenta, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
§7

1. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości Uczestnik może zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: szkolenia@cyfrowe.pl lub pocztą na adres Cyfrowe.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać informacje na temat osoby zgłaszającej reklamację oraz opis
zastrzeżeń jakie Uczestnik ma odnośnie Warsztatów.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania.

§8
1. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy tego, że wykorzystanie przez Uczestnika fotografii wykonanych w
trakcie Warsztatów może wymagać uzyskania stosownej zgody osób trzecich, w szczególności osób, którym

przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących treść zdjęcia lub osobom, których
wizerunek został utrwalony na zdjęciach. W przypadku woli wykorzystania wykonanych fotografii Uczestnik
zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód oraz praw. W przypadku naruszenia praw osób
trzecich w wyniku wykorzystania przez Uczestnika fotografii, za wszelkie szkody w ten sposób wyrządzone
odpowiedzialny jest wyłącznie Uczestnik.

