
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW/UCZESTNIKÓW USŁUGI CLICKWEBINAR 
 

Usługa – usługa ClikWebinar umożliwiająca prowadzenie konferencji online za 

pośrednictwem sieci Internet. 

Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w konferencji przy pomocy narzędzia 

ClickWebinar. 

FRSI – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Grójeckiej 1/3. 

Implix -  należy przez to rozumieć Implix Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, 

A3, dostawca usługi ClickWebinar. 

 

1. 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, które naruszają prawa 

autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich; 

b) są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przedstawiają rażąco drastyczne sceny oraz 

mogą zostać uznane za wulgarne lub obraźliwe. 

2. Niedozwolone są praktyki zmierzające do zniszczenia lub zakłócenia prawidłowego 

funkcjonowania Usługi lub w celu podstępnego przejęcia jakichkolwiek danych ze strony 

internetowej Implix lub Usługi. Użytkownik nie może również podejmować działań, które 

mogłyby spowodować nieproporcjonalnie duże obciążenie Usługi. 

3. Implix oraz FRSI nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i prezentowane przez 

Uczestników zaproszonych przez FRSI do udziału w konferencji on-line. 

4. Informujemy, że dane osobowe uczestników webinariów, z uwagi na specyfikę takiej 

konfernecji, są na bieżąco udostępniane pozostałym uczestnikom webinarium. 

Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą 

przy ul. Grójeckiej 1/3, 02-019 Warszawa, będąca jednocześnie organizatorem webinarium. 

Dane osobowe przetwarzane są, oprócz ww. celu, wyłącznie dla potrzeb związanych z 

przeprowadzeniem webinarium. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i 

możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w webinarium. 

5. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte na stronie internetowej Usługi, takie jak tekst, 

grafika, logo, zdjęcia, pliki audio i video są własnością Implix i są prawnie chronione. 

6. Implix i Usługa są znakami towarowymi należącymi do Implix. 

7. Powyższe znaki towarowe i treści nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Implix, 

w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami innych 

podmiotów w sposób, który może wprowadzić klientów lub potencjalnych klientów Implix w 

błąd lub w inny sposób zaszkodzić Implix lub jego produktom lub usługom. 

 

 

 

 


