
 

 

REGULAMIN WEBINARIUM 
"Napisz sam biznesplan. O czyn należy pamiętać startując z innowacyjnym starupem?" 
realizowanego w ramach z cyklu „Pomorska podróż – kierunek innowacje!”  

 

Organizator cyklu webinarów: 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Wykonawca webinaru:  

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A działająca na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.  

Informacja o finansowaniu:  

Spotkanie tematyczne on-line jest realizowane w ramach projektu pn. „Smart Progress – Animacja 
rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego 
Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja 
przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. 

Zgłoszenie uczestnictwa 
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać korzystając z formularza online zamieszczonego w ogłoszeniu 
o webinarium za pośrednictwem serwisu Evenea.  

Odwołanie i zmiana terminu webinarium 
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminów webinarium. 

Opłaty 
Udział w webinarium jest bezpłatny. Spotkanie tematyczne finansowane jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Ochrona własności intelektualnej 
Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych  na spotkaniu materiałów 
wyłącznie w zakresie własnego użytku,  jednocześnie zabrania się używania ich w celach komercyjnych. 

Ochrona danych osobowych. RODO A WEBINAR.  
1. Dane osobowe uczestników webinarium są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną 

zamieszczoną w formularzu rejestracyjnym, z którą zapoznają się i przyjmują do wiadomości 
wszyscy uczestnicy webinarium. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych jest warunkiem wzięcia 
udziału w ww. wydarzeniu oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.  



 

 

2. W trakcie uczestnictwa w spotkaniu on-line Uczestnik może udostępniać swój wizerunek. 
Skorzystanie z linku i przystąpienie do udziału w spotkaniu będzie traktowane jako zgoda na 
nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku organizatorowi wydarzenia i podmiotom 
działającym na jego zlecenie w związku z utrwaleniem i prezentacją nagrania spotkania.  
Uczestnik może w każdym momencie wyłączyć swoją kamerę internetową i zapobiec tym 
samym utrwaleniu swojego wizerunku.  Uczestnik może również na etapie dołączania do 
„pokoju webinaru” zadecydować jakie dane profilu będą widzialne (np. imię i nazwisko/ 
imię/inicjały) 

Warunki uczestnictwa 
1. Osoby, które chcą uczestniczyć w webinarium, a nie mogą już skorzystać z linku rejestracyjnego 

(nieaktywny), mogą wysłać prośbę do Wykonawcy webinaru na adres mailowy: sit@sit.slupsk.pl  
2. Pytania dotyczące tematu szkolenia można zadawać na czacie, chyba że Prowadzący dopuści inne 

formy komunikacji. 
3. Jeśli Uczestnik posiada specjalne potrzeby w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej 

wynikające z niepełnosprawności poinformuje o tym Wykonawcę webinaru na etapie rejestracji. 
4. Zabrania się przekazywać osobom trzecim (osobom niezarejestrowanym) linku do szkolenia. 

 

Kontakt 
Email: sit@sit.slupsk.pl  

 
 


