REGULAMIN WARSZTATÓW I SZKOLEŃ PAPAYA YOUNG DIRECTORS
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Szkolenia i warsztaty są usługą świadczoną przez Papaya Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 11325-90-223, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN, zwaną dalej Organizatorem.
2. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady przeprowadzania przez Organizatora szkoleń

i warsztatów na rzecz osób fizycznych, planujących udział w konkursie Papaya Young Directors,
dotyczących produkcji filmów, reklam i wideoklipów, a także charakterystyki poszczególnych
marek, o tematyce, terminach i miejscu wskazanym w ofercie szkolenia (Szkolenie).
3. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, w siedzibie Organizatora przy ul. Wiślanej 8 w Warszawie.

Zakres każdego Szkolenia oraz dane osoby prowadzącej zostaną przedstawione w ofercie każdego
Szkolenia dostępnej na stronie internetowej Organizatora (Oferta).
4. O ile inaczej nie zastrzeżono, treść Szkolenia, a także wszelkie przekazywane materiały szkoleniowe

stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Organizatora i są udostępniane uczestnikom
wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
5. Uczestnik nie może nagrywać dźwięku ani obrazu z przebiegu Szkolenia bez zgody prowadzącego,

powinien pojawić się na Szkoleniu trzeźwy, nie spożywać alkoholu i środków odurzających w czasie
jego

trwania,

nie

wnosić

na

Szkolenie

niebezpiecznych

przedmiotów

zagrażających

bezpieczeństwu innych osób oraz nie przeszkadzać innym uczestnikom Szkolenia. W razie
naruszenia tych zasad uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Szkoleniu.
6. Kontakt z Organizatorem, w tym również w celu złożenia reklamacji, możliwy jest w drodze e-

mailowej pod adresem konkurs@papayayoungdirectors.com. Rozpatrywanie reklamacji następuje
w formie e-mailowej.
7. Regulamin wiąże zgłaszających i uczestników Szkoleń oraz obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, skutecznej dla szkoleń
ogłoszonych po dokonaniu zmiany.
§ 2. REJESTRACJA UCZESTNICTWA
1. Liczba miejsc na Szkoleniu jest ograniczona. Zgłaszający są rejestrowani w kolejności wpływu

prawidłowych zgłoszeń.
2. Uczestnikami Szkolenia mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
urodzone od roku 1984 do roku 1999 włącznie.
3. Warunkiem prawidłowej rejestracji na dane Szkolenie jest spełnienie warunków określonych

powyżej oraz dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej
Organizatora - papayayoungdirectors.com, wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, adresu
email oraz nazwy oraz daty Szkolenia, w terminie wyznaczonym w Ofercie.
4. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
5. Organizator potwierdzi zgłaszającym przyjęcie na Szkolenie w drodze e-mailowej lub telefonicznej.
6. Organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na Szkolenie, jeżeli nie spełnia od kryteriów

określonych w Regulaminie lub Ofercie.
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7. Biorąc udział w Szkoleniu, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w ramach

materiałów fotograficznych, dźwiękowych i filmowych realizowanych w czasie Szkolenia przez
Organizatora, w szczególności w Internecie, w celu publikacji relacji oraz promocji Szkoleń i
konkursu Papaya Young Directors.
8. Organizator może przesunąć termin lub odwołać Szkolenie, a także zmienić wykładowcę na danym

Szkoleniu. Z uwagi na darmowy charakter Szkolenia, uczestnikom nie będzie przysługiwała żadna
rekompensata z uwagi na przesunięcie terminu lub odwołanie Szkolenia.
9. Uczestnik przyjęty na Szkolenie może złożyć rezygnację z uczestnictwa e-mailem na adres

kontakt@papayayoungdirectors.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
§ 3. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zgłaszającego podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz

w celu realizacji Szkolenia jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
jest warunkiem skutecznego zgłoszenia chęci uczestnictwa w Szkoleniu.
2. Dane będą przetwarzane na podstawie stosunku prawnego powstałego między uczestnikiem

i Organizatorem w celu realizacji Szkolenia określonego w Ofercie.
3. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat.
4. W celu przeprowadzenia Szkolenia dane mogą zostać powierzone klientom i współpracownikom

Producenta, zaangażowanym w przeprowadzenie Szkolenia określonego w Ofercie, w zakresie
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
5. Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także

do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, zgłaszającemu przysługuje prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ostatnia zmiana Regulaminu: 19.11.2018
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