
                    

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WEBINARU 

 http:/volta/clickmeeting.com. 

I. Wstęp 

1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium 
Rzeczypospolitej Polski prawo, jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków 
korzystających z Webinaru „http:/volta/clickmeeting.com”. Użytkowników oraz 
odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji VOLTA. 

3. Każdy Użytkownik korzystający z Webinaru ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią 
niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.  

4. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym 
Regulaminie oraz Administratorem Danych jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
niniejszym Regulaminie zwany jako VOLTA.  

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany użytkownikom pod adresem https://ivolta.pl/gfx-
base/s_1/orgs/5/regulamin_webinarium.pdf lub na stronie internetowej https://ivolta.pl/szkolenia/ 

Definicje 

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 

1. Użytkownik uczestnik – Osoba fizyczna uczestnicząca w spotkaniu/szkoleniu organizowanym 
przez VOLTA przy wykorzystaniu funkcjonalności Webinaru ClickMeeting.  

2. Użytkownik prowadzący- Osoba fizyczna prowadząca spotkanie/szkolenie organizowane przez 
VOLTA przy wykorzystaniu funkcjonalności Webinaru ClickMeeting.  

3. Webinar- platforma internetowa ClickMeeting lub ClickWebinar której właścicielem jest  
ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), 
przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535) w postaci oprogramowania w 
modelu SaaS (Software-as-a-Service), który umożliwia tworzenie, udział oraz zarządzanie 
Konferencjami a także strumieniowe przesyłanie własnych plików audio i wideo Konferencji 
poprzez Internet przy użyciu dostępnych funkcjonalności systemu oferowanego przez 
Clickmeeting. 

4. Administrator Danych Osobowych - administratorem danych osobowych Użytkowników 
przetwarzanych w celach związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem szkolenia/spotkania 
przy wykorzystaniu Webinaru  jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698, REGON: 
010829096, NIP: 5211367444, zwaną dalej VOLTA.   

5. Usługodawca –podmiot świadczący usługę w zakresie niezbędnym do zorganizowania i 
przeprowadzenia szkolenia/spotkania przy wykorzystaniu funkcjonalności Webinaru, tj. Volta 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 
94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000023698, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, zwaną dalej 
VOLTA 

6. Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację.  



                    

7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.)  

9. Treści – oznaczają wszelkie informacje, dane, wideo, multimedia, nagrania, pliki, grafiki i inne 
materiały, które zostały udostępnione, przesłane lub pobrane przez Użytkownika w ramach 
korzystania z funkcjonalności Webinaru lub przesłane podczas spotkania/szkolenia, w tym 
również treść chatów (oraz załączane w ich trakcie pliki), jakie odbywają się podczas 
spotkania/szkolenia. 

II. Zasady ogólne korzystania z Webinaru   

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze webinaru prowadzonego przez VOLTA pod 
adresem: http:/volta/clickmeeting.pl 

2. Warunkiem korzystania z Webinaru w celach określonych w niniejszym regulaminie jest 
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i otrzymanie na adres e-mail linku z zaproszeniem do 
udziału w przeprowadzonym szkoleniu. W celu otrzymania zaproszenia do udziału w szkoleniu 
online, może się okazać, że koniecznym jest zarejestrowanie się w serwisie https://ivolta.pl/. 

3. Korzystanie z Webinaru w celach związanych z uczestnictwem w spotkaniu/szkoleniu 
organizowanym przez VOLTA jest bezpłatne.  

4. Użytkownik może skorzystać z Webinaru organizowanego przez Voltę: 

a)         po wcześniejszej rejestracji w serwisie https://ivolta.pl/, po której Użytkownik otrzyma na 
podany adres e-mail zaproszenie do udziału w szkolenia przeprowadzanym za pośrednictwem 
webinarium; 

b)  po kliknięciu w link opublikowanym przez VOLTA w serwisie społecznościowym lub za 
pośrednictwem usługi newsletter. Po kliknięciu w link podany przez VOLTA, Użytkownik 
zobowiązany jest do podania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres  e-mail, lub 
nazwę firmy oraz potwierdzenia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.  

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Webinaru organizowanego przez 
VOLTA konieczne jest: 

a) Posiadanie urządzenia, umożliwiające korzystanie z Webinaru tj. komputer stacjonarny, 
laptopa lub urządzenia mobilne; 

b) Posiadanie dostępu do sieci Internetowej,  

c) Posiadanie dostępu do aktualnej przeglądarki internetowej. 

d) Do korzystania z Webinaru w pełnym zakresie audio-video niezbędne jest podłączenie w 
czasie Konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników, kamery oraz 
mikrofonu. Słuchawki, głośniki, kamera i mikrofon nie powinny być jednocześnie używane 
przez inne aplikacje. 

6. Szczegółowe warunki techniczne korzystania z Webinaru zostały określone przez producenta 
oprogramowania na stronie internetowej Serwisu w sekcji Knowledge Base: 
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/?_ga=2.93342809.590378481.1586437848-
880086373.1586437848  

7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, acz konieczne do wykonania 
usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Webinaru. 



                    

8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. 
treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób 
trzecich. 

9. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania 
usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z VOLTA drogą mailową 
(na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@volta.pl albo listownie (na adres 
korespondencyjny VOLTA) 

10. VOLTA nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub 
nieprawidłowych. 

III. Przedmiot świadczonych usług 

1. VOLTA świadczy usługę organizowania szkoleń/spotkań przy wykorzystaniu funkcjonalności 
Webinaru. 

2. Świadczone usługa ma charakter nieodpłatny i przeznaczona jest dla osób fizycznych.  
3. W ramach usługi, o której jest mowa w ust. 1 Volta zapewni: 

a)  Użytkownikom uczestnikom możliwości udział w szkoleniu/spotkaniu organizowanym 
przez VOLTA przy wykorzystaniu funkcjonalności Webinaru, 

b)  Użytkownikom prowadzącym możliwości prowadzenia szkolenia/spotkania 
organizowanego przez VOLTA przy wykorzystaniu funkcjonalności Webinaru, 

c) Użytkownikom możliwość przesyłania, wysyłania wiadomości, udostępniania treści za 
pomocą webinaru 

4. Usługi dostępne są na warunkach określonych w części III. niniejszego Regulaminu. 
5. W ramach usługi VOLTA ma prawo do odczytu treści zamieszczanych w trakcie 

szkolenia/spotkania. 

IV. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.  
 

1. Umowa zostaje zawarta: 
a)  z chwilą zaakceptowania wysłanego zaproszenia w postaci wiadomości e-mail, poprzez 

kliknięcie linku zamieszczonego w zaproszeniu do udziału w spotkaniu/szkoleniu; 
b)  lub potwierdzenia udziału na karcie rejestracji dołączonej w wersji elektronicznej do 

danego szkolenia/spotkania  

2. Otrzymanie przez Użytkownika linku aktywacyjnego lub potwierdzenie udziału na karcie 
rejestracji, o której mowa powyżej, jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług 
drogą elektroniczną w ramach Webinaru oraz rozpoczęcia korzystania z usług. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.  
4. VOLTA może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika 

Regulaminu, przepisów prawa lub wizerunku VOLTA, poprzez pozbawienie dostępu do 
Webinaru. 

V. Oświadczenia VOLTA.  

1. VOLTA zobowiązuje się do obsługi Webinaru z jak największą starannością.  
2. Użytkownik akceptuje, że to, że Volta nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub 

niezapisanie bądź nieprzesłanie Treści. 
3. Volta nie sprawuje kontroli nad Treściami i wyłącza odpowiedzialność za Treści, ich 

adekwatność, jakość a także za inne informacje i dane przesyłane przez sieć lub producenta 
Webinaru, a także za jakiekolwiek wiadomości lub transakcje zawarte przy wykorzystaniu 
funkcjonalności Webinaru. Volta nie odpowiada za bezpieczeństwo, zachowanie prywatności, 
przechowywanie i Transmisję komunikacji pochodzącej lub związanej z korzystaniem z 
Webinaru. Volta nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane: 



                    

 Siłą Wyższą, 
 ingerencją osób trzecich (w tym Użytkowników), zwłaszcza w związku z korzystaniem z 

funkcjonalności Webinaru przez osoby trzecie posługujące się danymi uzyskanymi od 
Użytkownika lub w innych okolicznościach niezależnych od Volta, 

 wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci 
telekomunikacyjnych) niezależnych od Volta, 

 nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, 
 błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Użytkownika podanymi Volta. 

4. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można 
przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje 
się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w 
działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne 
działania rządowe i administracyjne, zmianę obowiązujących przepisów prawa oraz działania 
podmiotów mających wpływ na funkcjonowanie Webinaru, a których działalność jest niezależna 
od Volta. 

5. Użytkownik bezwarunkowo zobowiązuje się do zwolnienia Volta z odpowiedzialności w zakresie 
wszelkich roszczeń związanych z:  

a) niewłaściwym używaniem Werbinaru przez Użytkownika lub osobę, za którą odpowiada,  
b) naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub naruszeniem 

postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub inne osoby korzystające z Konta;  
c) Treściami lub aktywnością Użytkownika. 

VI. Niedozwolone Praktyki Użytkowników 

Niedozwolone jest w szczególności przesyłanie, przechowywanie, współdzielenie, podlinkowanie, 
transmitowanie lub jakiekolwiek udostępnianie treści, które/których: 

1. Użytkownik nie ma pełnego prawa do używania i publikacji w Internecie; 
2. są obraźliwe, napastliwe, obsceniczne, oszczercze, pornograficzne, zwodnicze, naruszające 

prywatność innej osoby, szkodliwe dla nieletnich lub VOLTA; 
3. są związane z pornografią, w tym pornografią dziecięcą, materiałami dla dorosłych, fanatyzmem, 

rasizmem, nienawiścią, zawierają wulgaryzmy, stanowią oszustwa mailowe lub są materiałami, 
które mogą być obraźliwe dla innej osoby lub podmiotu; 

4. naruszają patenty, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawa do 
rozpowszechniania lub innego prawa własności jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym, 
nieautoryzowane kopiowanie i wysyłanie zdjęć, logotypów, oprogramowania, artykułów, 
utworów muzycznych i filmów; 

5. stanowią niezamówione lub niedozwolone reklamy, materiały promocyjne, spam lub inne formy 
akwizycji; 

6. zawierają szkodliwe treści, w tym wirusy, konie trojańskie, boty, spy-ware'y, lub inne pliki, 
programy, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócenia, uszkodzenia, 
przechwycenia lub przywłaszczenia usługi, systemu, programu, informacji lub danych 
osobowych, lub ograniczenia funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub 
urządzeń lub do uszkodzenia, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych lub innych 
informacji osób trzecich; 

7. podszywają się pod inną osobę lub podmiot, w tym pracowników i przedstawicieli VOLTA; 
8. naruszają obowiązujące prawo, w tym, między innymi, przepisy regulujące prawa konsumentów, 

sprzedaż tytoniu w Internecie, przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji (propagują 
nieuczciwą konkurencję, rozpowszechniają fałszywe reklamy), przepisy eksportowe, przepisy 
dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji; 

9. oferują lub rozpowszechniają fałszywe towary, usługi, programy lub promocje, w tym łańcuszki 
i piramidy lub stanowią inne czyny nieuczciwej konkurencji; 

10. są związane z towarami lub serwisami sprzedażowymi lub marketingowymi, które są zabronione 
lub wymagają zezwolenia, a których Użytkownik nie posiada (np.: leki, narkotyki, środki 



                    

odurzające, wszelkiego rodzaju broń i przedmioty pokrewne, nikotyna i podobne, alkohol, usługi 
medyczne, wszelkie formy hazardu lub usługi typu loteria); 

Niedozwolonymi praktykami, stosowanymi przez  Użytkowników, są również działania 
polegające na: 

 

1. zbieraniu i gromadzeniu adresów e-mail lub innych informacji za pomocą Webinaru w celu 
wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub innych niezamówionych informacji; 

2. używaniu urządzeń lub oprogramowania mających na celu uszkodzenie lub zakłócenie 
prawidłowego i terminowego funkcjonowania Webinaru lub przechwytywanie danych lub 
danych osobowych ze strony internetowej Volta, usług lub Webinaru; 

3. powielaniu, modyfikowanie, wykorzystanie w innej usłudze/produkcie, wykonywanie 
opracowań, dopuszczanie się inżynierii odwrotnej w stosunku do kodu źródłowego Webinaru 
lub podejmowanie czynności mających na celu rozszyfrowanie tych kodów; 

4. podejmowaniu jakichkolwiek działań, które powodują nieproporcjonalnie duże obciążenie w 
infrastrukturze Webinaru; 

5. odsprzedaż, dystrybucja, licencjonowanie Webinaru osobom trzecim, współdzielenie Webinaru z 
innymi podmiotami lub inne wykorzystanie własności VOLTA w celu generowania zysku. 

VII. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące: korzystania z Webinaru należy składać pod adres e-mail 
szkolenia@volta.com.pl 

2. VOLTA udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej 
reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie 
trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. VOLTA poinformuje 
reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy 
składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz 
o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację. 

3. Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Webinaru lub uwagi związane ze 
świadczonymi usługami w ramach Webinaru mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 
14 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis 
zdarzenia i treść uwagi pod adres: szkolenia@volta.com.pl 

4. VOLTA zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona 
będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 

VIII.  Ochrony danych osobowych 

 
1. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jako Użytkownika uczestnika przez Volta: 
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA 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 - 
RODO). 

3. VOLTA gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, poprzez zastosowanie 
środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO. 



                    

4. VOLTA oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 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 (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których 
dane dotyczą. 

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celu organizacji 
spotkania/szkolenia przy wykorzystaniu funkcjonalności Webinaru, jest Volta spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000023698, REGON: 010829096, NIP: 5211367444. 

6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pan/Pani 
skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 
a) pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa  
b) pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl 

W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie 
dodatkowych informacji. 

7. Korzystanie z Webinaru oraz zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Webinaru, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest 
całkowicie dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez VOLTA w celach 
związanych z realizacją umowy zawartej w związku ze świadczeniem usług na podstawie ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w 
celach kontaktowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f).  

8. Volta przetwarza Pani/Pan dane w zakresie nie szerszym aniżeli: adres-email, pseudonim, imię i 
nazwisko 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 
danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego 
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W 
sytuacji zawarcia umowy z VOLTA Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla 
przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych 
wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z 
wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.).  

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania VOLTA, tj.  
serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te 
dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, 
operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery. 

11. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 
 obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, 
 jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, 
 udzieli nam Pani/Pan na to zgodę. 

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny  
i niezbędny do realizacji założonych celów.  Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
13. Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba 
że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie 



                    

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane 
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z 
przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby VOLTA  

15. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i 
nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane 
dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia 
wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do 
Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub 
zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.  

16. Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość 
przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. 

17. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jako Użytkownika prowadzącego przez Volta: 

18. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volta spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000023698, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, zwaną dalej „VOLTA” 

19. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pan/pani 
skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 
a) pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa  
b) pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl 

W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie 
dodatkowych informacji. 

20. W ramach Webinaru VOLTA przetwarza Pani/Pan dane w zakresie nie szerszym aniżeli: adres-
email, wizerunek, głos, imię i nazwisko 

21. Pani/Pana dane osobowe, poza podstawą prawną określoną w ust. 7 będą przetwarzane na 
podstawie: 
 Dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – w wypadku przetwarzania, w tym 

udostępnienia Pani/Pana danych osobowych w ramach wykorzystania funkcjonalności 
Webinaru  

22. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenie 
szkolenia/spotkania przy wykorzystania funkcjonalności Webinaru. Pani/Pana dane nie będą 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 
22 ust. 1 RODO.  

23. Pani/Pana dane, poza okresem określonym w ust. 8, będą przetwarzane do czasu zrealizowania 
przez VOLTA celów, dla których Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, ale nigdy nie dłużej 
niż do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.  

24. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania VOLTA, tj.  
serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te 
dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, 
operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery. 

25. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 
 obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, 
 jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, 
 udzieli nam Pani/Pan na to zgodę. 

W tym miejscu informujemy, że nagranie z prowadzonego przez Panią/Pana szkolenia/spotkania może 
być udostępnione w portalach społecznościowych prowadzonych przez Volta, na stronach 
internetowych Volta a także platformie YouTube. Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres 
ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.  
Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 



                    

26. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

27. Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba 
że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane 
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

28. Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

29. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z 
przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby VOLTA  

30. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i 
nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane 
dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia 
wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do 
Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub 
zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.  

31. Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość 
przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 
1. Webinar zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki 

towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony. 
2. Informacje uzyskane przez Użytkownika w toku korzystania z Webinaru przeznaczone są 

wyłącznie do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem sprzedaży. 
3. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje 

itp.), oprogramowanie, znajdujące się na Webinarze podlegają ochronie przewidzianej przez 
polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych 
i reklamowych ani w działaniach na szkodę VOLTA. Jakiekolwiek modyfikacje powyższych 
materiałów są niedozwolone, z wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem 
proporcji i czytelności materiału źródłowego. Nie dotyczy to utrwalenia w formie elektronicznej 
oraz w formie drukowanej indywidualnie wygenerowanego dla Użytkownika danych dotyczących 
Użytkownika pozyskanych z Webinaru zawierającego jego dane osobowe. Naruszenie 
powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez VOLTA odpowiednich środków prawnych 
w maksymalnym dopuszczalnym zakresie. 

4. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.  
5. Wszelkie zmiany regulaminu nie będą miały charakteru czynności jednostronnej i będę odbywać 

się z poszanowaniem praw Użytkowników.  
 


