
REGULAMIN KONFERENCJI 

organizowanej przez PraktykSzkolenia.pl przy współpracy z IPUIR 

w dniu 15 października 2020 r. w formie webinarium na platformie Clickmeeting 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Udział w szkoleniu jest płatny. Zakup konferencji po cenie rabatowej przewidzianej dla 

określonej grupy odbiorców jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o przynależność 

do tej grupy odbiorców. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za techniczne możliwości wzięcia udziału w 

internetowym szkoleniu, jakość połączenia internetowego oraz szybkość transferu danych 

niezbędną do niezakłóconego uczestnictwa w konferencji. 

3. Dla osób, które zarejestrują się na konferencje, a z powodów losowych lub problemów 

technicznych nie będą mogły wziąć udziału udostępnione zostanie nagranie konferencji, do 

którego dostęp będzie otwarty w dniu 16.10.2020 do godz. 23.59. Osoby takie proszone będą 

o przesłanie informacji z prośbą o przesłanie nagrania.    

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy z uczestników oraz prelegenci wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych 

osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu IP, loginu, a w przypadku 

wykorzystywania kamer lub mikrofonów także wizerunku i głosu, zarówno przez 

organizatora PraktykSzkolenia.pl, czyli MICHAŁ DZIECIUCHOWICZ M.D. NIP 

7842488514, a po zalogowaniu się na stronę „Clickmeeting“ również przez dostawcę 

aplikacji „Clickmeeting“, czyli ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 

5842747535. 

 

III. PREZENTACJE i ANKIETY 

1. Podczas konferencji mogą być prezentowane slajdy (prezentacje). Techniczne ograniczenia 

będą jednak powodowały, że w trakcie prezentacji slajdów nie będzie możliwe przesyłanie 

obrazu prelegentów. 

2. Za zgodą prelegentów prezentacje zostaną przesłane wszystkim uczestnikom w terminie do 

5 dni od dnia szkolenia na adresy podane podczas rejestracji. 



3. Dodatkowo organizatorzy planują przeprowadzenie w trakcie szkolenia quizów - tj. 

prostych i anonimowych głosowań przy pomocy aplikacji udostępnianych przez 

„Clickmeeting”. 

4. Zadawanie pytań odbywać się będzie poprzez tryb „Q&A” udostępniony przez 

„Clickmeeting” polegający na wpisywaniu pytań tekstowych, gdy pytanie zostanie wysłane, 

jest ono dodane do kolejki. Zadawanie pytań może być również udostępnione w innej formie 

wybranej przez prelegenta. W przypadku dużej liczby pytań, na które odpowiedzi przekroczą 

przeznaczony dla nich czas, organizator zastrzega możliwość nie odpowiadania na wszystkie 

pytania.  

 


