
REGULAMIN 

 

uczestnictwa w webinarze pt. „Gaz płynny (LPG) – pewne źródło energii na 
niepewne czasy” w dniu 26 października 2022 r. organizowanym przez Grupę 
MEDIUM na zlecenie GASPOL 
 
zwany dalej Regulaminem 

 

1. 
 

Organizatorami konferencji szkoleniowych i szkoleń są: 
 

– Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą 

Karczewska 18, 04-112 Warszawa, KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000372110.  
– GASPOL S.A. z siedzibą al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa KRS Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS 0000021200 
 

2. 
 

Organizator przygotowuje szkolenia online/webinary w terminach przedstawionych w 

ofercie szkoleń udostępnionej pod adresem http://www.medium.media.pl/szkolenia 

 
3. 

 

Chęć uczestnictwa w danym szkoleniu/webinarze należy zgłosić Organizatorowi 

telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza zgłoszenia dostępnego na stronie 

internetowej wydarzenia. 
 

4. 
 

Udział w szkoleniu/webinarium jest bezpłatny, jednak wymaga rejestracji. 
 
 

 

5. 
 

Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu/webinarze wymaga zachowania formy 

pisemnej. 
 

6. 
 

W zastępstwie zgłoszonej osoby w szkoleniu/webinarze może wziąć udział 

inny pracownik danej firmy. Zmiana wymaga powiadomienia Organizatora w 

formie pisemnej najpóźniej 2 dni przed terminem wydarzenia. 
 

7. 



Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób 

chętnych na szkolenie/webinar przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu 

zadecyduje kolejność zgłoszeń. 
 

8. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do 

odwołania szkolenia/webinaru: 
 

a) jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników, 
 
b) z innych przyczyn organizacyjnych. 
 

W przypadku odwołania szkolenia/webinaru Organizator poinformuje Uczestników 

o tym fakcie. 
 

9. 
 

Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione 

są Prawem autorskim. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia 

szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować 

wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji 

o źródle pochodzenia materiałów. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek 

rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, 

publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia. 

Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów 

komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

Usługodawcy. 
 

10. 
 

Zasady rozpatrywania reklamacji: 

 

1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w siedzibie Grupy 

MEDIUM w formie ustnej lub pisemnej. 

2. Reklamacja może być również złożona za pośrednictwem poczty e-mail na 

adres jwator@medium.media.pl lub listownie, przesyłając zgłoszenie na 

adres zamieszczony w pkt 1 regulaminu  
3. Odpowiedź na reklamację można otrzymać za pośrednictwem 

poniższych środków komunikacji:  
4. listownie – odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres Uczestnika;  
5. pocztą elektroniczną – odpowiedź zostaje przesłana na adres e-mail 

Uczestnika; 

6. za pośrednictwem telefonu. 

 

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania. 



11. 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/webinarze oznacza wyrażenie zgody na: 
 

a) kontakt z Uczestnikiem szkolenia za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: podany adres e-mail i telefon; 

b) przetwarzanie danych osobowych przez Grupa MEDIUM Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. danych osobowych Uczestników w 

celu realizacji tego szkolenia oraz późniejszy kontakt w zakresie oferty 

Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.; 

c) przetwarzanie danych osobowych przez GASPOL S.A. danych osobowych 

Uczestników w celu realizacji tego szkolenia, a także do celów badawczych i 

w uzasadnionych przypadkach do przedstawienia oferty za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, wyłącznie w zakresie oferty firmy GASPOL.;  
d) administratorem danych osobowych Uczestników są:  

– Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą 

Karczewska 18, 04-112 Warszawa, KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000372110,  
– GASPOL S.A. z siedzibą al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa KRS Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS 0000021200; 

e) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników 

przez Grupę MEDIUM można kierować na adres: odo@medium.media.pl.  
f) Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników 

przez Gaspol S.A. można kierować na adres: michal.faliszewski@gaspol.pl  
g) Dane wpisane podczas rejestracji, jak i wszystkie inne dane podawane w 

czasie szkolenia/webinaru pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz 

przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego 

ochrony danych osobowych i prywatności;  
h) dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 

2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. oraz Polityką prywatności 
 

13. 
 

Regulamin obowiązuje od 11.05.2018. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują 

od terminu wskazanego przez Organizatora szkolenia lub konferencji szkoleniowej, 

nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na 
 

stronie http://www.medium.media.pl/szkolenia. Zmiany Regulaminu nie wpływają na 

zgłoszenia udziału w konferencjach szkoleniowych i szkoleniach przesłanych przed 

datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. 
 

Warszawa, 11.05.2018 r. 



 

 

Polityka prywatności 
 
 

 

dot. webinarium pt. „Gaz płynny (LPG) – pewne źródło energii na niepewne czasy” w 

dniu 26 października 2022 r. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są:  
– Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą 

Karczewska 18, 04-112 Warszawa, KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000372110.  
– GASPOL S.A. z siedzibą al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa KRS Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS 0000021200.  
2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych przez 

Grupa MEDIUM można kierować pod adresem: odo@medium.media.pl  
3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników 

przez Gaspol S.A. można kierować na adres: michal.faliszewski@gaspol.pl  
4. Dane wpisane podczas rejestracji użytkownika, jak i wszystkie inne 

dane podawane w czasie korzystania dokonywania płatności pozostają 

objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z 

zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych 

osobowych i prywatności.  
5. Działamy na podstawie Państwa zgody.  
6. Dane Państwa przechowujemy do czasu wycofania Państw zgody na 

przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem czasu 

przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach. 

7. Mają Państwo zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania. Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas 

Swoich danych.  
8. Na Państwa żądanie możemy przenieść Państwa dane osobowe do 

wskazanego przez Państwa podmiotu gospodarczego. 

9. Zawsze, w każdym momencie, mogą Państwo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych.  
10. Mogą Państwo też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, 

jest dobrowolne.  
12. Monitorowanie stron odbywa się na zasadzie „Cookies”, małych plików 

tekstowych, przesyłanych przez stronę internetową na komputer Użytkownika po 

to, by umożliwić mu zapamiętanie. Jeżeli Państwo nie życie sobie takiego 



monitorowania, możecie Państwo zablokować działanie cookies z 

poziomu Państwa przeglądarki. 

13. Grupa MEDIUM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych 

wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. Niezapowiedzianymi wiadomościami 

są takie informacje, które odnoszą się bezpośrednio do funkcjonowania 

strony szkoleniowej www.szkolenia.administrator24.info w celu realizacji 

szkolenia oraz przedstawienia oferty Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.K. 

14. GASPOL zastrzega sobie prawo do do wysyłania niezapowiedzianych 

wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. Niezapowiedzianymi wiadomościami 

są takie informacje, które odnoszą się bezpośrednio do realizowanego 

szkolenia oraz przedstawienia oferty GASPOL S.A.  
15. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 

2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. 


