
REGULAMIN  
udziału w warsztatach „TECHNIKA EVENTOWA”  

  
§1  

Postanowienia ogólne  
  

1. Uczestnikiem warsztatu organizowanego przez Brill AV Media Sp. z o.o. zwanego dalej Organizatorem, może 
zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.  
2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok warsztatów oraz związane z nimi prawa i obowiązki  
uczestników warsztatów.  
3. Regulamin ustala ogólne zasady rejestracji uczestników na warsztaty organizowane przez Organizatora.  

  
§2  

Informacje o warsztatach i rejestracja  
  

1. Szczegółowy opis warsztatów, termin i lokalizacja dostępne są na stronie internetowej www.brill.pl/  
szkolenie.  
2. Warsztaty są prowadzone według autorskiego programu Organizatora, przedstawionego w opisie  
warsztatów na stronie internetowej Organizatora.  
3. Warsztaty są bezpłatne dla pracowników agencji eventowych, przedstawicieli korporacji, instytucji  
publicznych odpowiedzialnych za organizację wydarzeń oraz klientów końcowych.  
4. Zapisy na warsztaty prowadzone są przez podaną w pkt. 1 stronę internetową Organizatora.  
5. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona - o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność  
zgłoszeń oraz weryfikacja przeprowadzana przez Organizatora. Osoby zapisujące się na warsztaty o  
zakwalifikowaniu się na wybrany termin są powiadamiane drogą mailową.  

  
§3  

Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  
  

1. Osoby zapisujące się na warsztaty zobowiązane są do podania prawdziwych danych, w tym:  
• imię i nazwisko  
• adres e-mail  
• telefon kontaktowy  
• nazwa firmy/instytucji  
• zajmowane stanowisko  
2. Osoby zapisujące się na warsztaty przez stronę internetową Organizatora wyrażają tym samym zgodę  
na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby marketingowe 

Organizatora oraz Partnerów wydarzenia, w tym m.in.: wysyłanie wiadomości elektronicznych z ofertą i 
informacjami od Organizatora i Partnerów , umieszczanie relacji fotograficznej oraz materiałów video z warsztatów 
na stronie internetowej Organizatora i Partnerów, portalach społecznościowych oraz w informacjach prasowych.  
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych opisane są w dalszej części niniejszego dokumentu.  
  

§4  
Zasady rezygnacji z warsztatów  

  
1. Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy przesłać drogą mailową na adres marketing@brill.pl.  
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów lub zmiany terminu w przypadku, gdy nie zbierze 
się minimalna wymagana liczba uczestników lub zaistnieje czynnik niezależny od Organizatora uniemożliwiający 
przeprowadzenie warsztatów.  

  
  
 

  



POLITYKA PRYWATNOŚCI  
  
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez 
Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej brill.pl (dalej Strona lub Serwis), 
która jest prowadzona przez spółkę Brill AV Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

  
Zasady przetwarzania danych osobowych  

  
Administrator danych osobowych  

  
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze strony 
internetowej brill.pl jest spółka:  
Brill AV Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ojca Aniceta 7, 03-264 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000246063, NIP: 1070003205, REGON: 140359333, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych w całości 
pokryty (dalej Administrator).  

  
Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych osobowych  

  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).  

  
Cel przetwarzania przez Administratora danych osobowych  

  
Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarza przez Administratora w celu:  

1.  umożliwienia Administratorowi świadczenia usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w 
szczególności w celu:   

 kontaktu z Użytkownikiem, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika, 
udzielenia informacji handlowych, dokonania wyceny usług, realizacji usług,  

 marketingu własnych produktów lub usług oraz badania opinii (na podstawie odrębnej 
zgody Użytkownika),  

 zarządzania adresem e-mail Użytkownika (oraz innymi danymi przekazanymi dobrowolnie 
przez Użytkownika) i wysyłanie wiadomości.  

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO),   
3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub osobę 
trzecią, za który Administrator uznaje w szczególności dochodzenie i obronę przed roszczeniami, 
zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, cele archiwalne 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

  
Zakres przetwarzanych danych osobowych  
  
Administrator w ramach prowadzonej strony internetowej zbiera dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, ewentualnie inne dane teleadresowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika.  

  
Okres przetwarzania danych osobowych  

  
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych 
celów.   



Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, dane będą przetwarzane do czasu jej 
cofnięcia.   
W wypadku danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją usług przez Administratora, dane te 
będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych 
przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 6 lat.  
  
Kategorie odbiorców danych  

  
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem przez 
Administratora usług, z którymi Administrator współpracuje, w szczególności współpracownikom i dostawcom usług, 
w tym usług IT i usług księgowych. Usługodawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie zawartych z 
Administratorem umów powierzenia danych, w określonym przez Administratora celu, z obowiązkiem należytego 
zabezpieczenia. W zakresie wymaganym przepisami prawa, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane 
organom administracji publicznej na ich uprzednie żądanie.  
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim 
Obszarem Gospodarczym.  
  
Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych  

  
Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

 prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych;  

 prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi, tj. prawo 
do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu 
administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane;  

 prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile przetwarzanie danych odbywa się w celach wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);  

 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda wyrażona 
na podstawie przepisów RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.  

  
Dobrowolność przekazania danych osobowych  
  
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa UE lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem 
ustawowym.  
W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usług przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO) lub w celu kontaktu związanego  
z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (art. 
6 ust. 1 lit f RODO) – podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania 
danych osobowych może –  
w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usług przez 
Administratora lub może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Użytkownikiem.  



  
Bezpieczeństwo danych osobowych  

  
Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich 
środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami przepisów prawa. Administrator zabezpiecza dane Użytkownika 
przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku 
kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.  
  
  
  
Dane kontaktowe Administratora  

  
Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych należy kierować:  

 drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@brill.pl   

 telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 22 631 80 91  
listownie na adres: Brill AV Media Sp. z o.o., ul. Ojca Aniceta 7 03-264 Warszawa z dopisekiem: ochrona danych 
osobowych. 

  

 

tel:+48%2022%20631%2080%2091

