
REGULAMIN WYDARZENIA „CODE IT”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Wydarzenia jest SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa 96/98, działającą na podstawie wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000554532, której akta
rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5842741225, REGON
 361328749, adres e-mail: info@sdacademy.pl [dalej: Organizator]

2. Niniejszy Regulamin wydarzenia „Code IT” [dalej: Regulamin] określa na podstawie art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.) [dalej: Ustawa] zasady przeprowadzenia przez
Organizatora wydarzenia pod nazwą „Code IT” [dalej: Wydarzenie] oraz zakres i rodzaj
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora w ramach tego Wydarzenia.

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy oznaczają:
a) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
b) Platforma ClickMeeting – oznacza platformę internetową do prowadzenia

webinarów i spotkań online, prowadzoną pod adresem www.clickmeeting.com,
której właścicielem jest ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdańsku (kod: 80-309), przy al. Grunwaldzka 413, działającą
na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000604194, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadająca NIP 5842747535, Regon 363766502, umożliwiająca udział
Użytkownikowi w Wydarzeniu

c) Pośrednik płatności – oznacza serwis, za pośrednictwem którego Uczestnicy
dokonują płatności za Usługi płatne, tj. serwis PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, Regon
300523444 oraz PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118
349), podmiot działający pod nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru
finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Adres
siedziby CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg.

d) Materiały – oznacza zestaw prezentacji, materiałów poglądowych, zapisów audio i
video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki,
które zaprezentowane zostały podczas Wydarzenia;

e) Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do
czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na
korzystanie z Usług oferowanych przez Organizatora, biorącą udział w Wydarzeniu,
która dokonała prawidłowej rejestracji na Wydarzenie i uiściła należną
Organizatorowi opłatę;

f) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy
Użytkownikiem a Organizatorem, na warunkach określonych w Regulaminie;
przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do udziału w Wydarzeniu na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie;

g) Serwis - strona internetowa pod adresem https://sdacademy.pl/ oraz wszystkie jej
podstrony

h) Formularz zapisu – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający
zapis na Wydarzenie.

http://www.clickmeeting.com


§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Organizatora Usług w
ramach Wydarzenia, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,
zasady ochrony danych osobowych Uczestników oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Osoba, chcąca wziąć udział w Wydarzeniu zobowiązana jest zaakceptować Regulamin i
zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uzupełnienie Formularza Zapisu
oraz korzystanie z Platformy jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem
zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Platformy
opublikowanego pod adresem https://clickmeeting.com/pl/legal.

3. Regulamin jest w sposób nieprzerwany i ciągły udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie pod
adresem https://sdacademy.pl/code-it/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie
i wydrukowanie. Regulamin jest udostępniany przed zawarciem Umowy pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem.

§ 3
UDZIAŁ W WYDARZENIU

1. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu konieczna jest uprzednia rejestracja.
2. Rejestracja udziału w Wydarzeniu odbywa się̨ wyłącznie drogą elektroniczną za

pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w Serwisie.
3. Do zarejestrowania udziału w Wydarzeniu wymagane jest podanie danych Uczestnika

wskazanych w Formularzu Zapisu oraz potwierdzenie ich poprzez kliknięcie przycisku
„Chcę wziąć udział” a także uiszczenie opłaty za Wydarzenie.

4. Po wypełnieniu Formularza zapisu Uczestnik zostanie przeniesiony na Platformę
ClickMeeting, na której będzie mógł dokonać płatności za Wydarzenie. Płatność jest
dokonywana za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika Operatora płatności.

5. Po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za Wydarzenie na podany w nim adres e-mail
zostanie wysłana wiadomość́ z potwierdzeniem udziału w Wydarzeniu wraz z linkiem
umożliwiającym udział w nim. Link umożliwiający udział w Wydarzeniu Uczestnik otrzyma
nie później niż w dzień wydarzenia.

6. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. Koszt udziału Uczestnika w wydarzeniu wynosi 49 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć złotych).

7. Dla skutecznej rejestracji na Wydarzenie niezbędne jest dokonanie przez Uczestnika
opłaty za pośrednictwem Platformy ClickMeeting.

8. Liczba Uczestników Wydarzenia jest ograniczona do 20-tu (dwudziestu) osób. Liczy się
kolejność dokonanych zgłoszeń, rozumianych jako dokonanie skutecznej rejestracji na
wydarzenie.

9. Po uzupełnieniu Formularza zapisu Uczestnik otrzyma ankietę, której wypełnienie jest
dobrowolne. Podanie danych osobowych Uczestnika w tej ankiecie jest dobrowolne i nie
ma wpływu na możliwość udziału w Wydarzeniu.

10. W Formularzu zapisu oraz w ankiecie zakazane jest podawanie treści o charakterze
bezprawnym, a w szczególności danych osobowych osób trzecich, o ile Uczestnik nie jest
do tego uprawniony.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania technologii cookies i innych podobnych
technologii w celu udostępniania Platformy i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.

§ 4
PRZEBIEG WYDARZENIA

1. Wydarzenie będzie trwało 2 dni. Odbędzie się w dniach 18-19 marca 2023
(sobota-niedziela),  w godzinach 9:00-15:00. 

2. Wydarzenie odbywa się w formule on-line z wykorzystanie sieci Internet za pośrednictwem
Platformy ClickMeeting dedykowanej do spotkań online.

https://sdacademy.pl/code-it/


3. Przebieg Wydarzenia jest następujący:

§ 5
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Do korzystania z Platformy, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem
Platformy Szkoleniach, niezbędne jest:

a) posiadanie dostępu do Internetu (połączenie z siecią Internet);
b) posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer

10 lub 11, Firefox, Safari, Opera, Chrome lub Edge,
c) posiadanie programu służącego do przeglądania zasobów Platformy, akceptującym

pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail,
d) posiadanie przez Uczestnika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne

zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej (o ile Uczestnik wyraża
chęć korzystania z Platformy przy użyciu sprzętu mobilnego).

2. Minimalne wymagania sprzętowe są następujące: 4GB RAM, procesor i3 II generacji (lub
pokrewny). Rekomendowane parametry: 16 GB RAM, procesor i5 (lub nowszy), dysk SSD;
System operacyjny: Windows 10/11 lub iOS.

3. Organizator dopełni należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez
zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników.

4. W razie korzystania przez Uczestnika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia
wymogów technicznych określonych w ust. 1, Organizator nie gwarantuje prawidłowego
funkcjonowania Platformy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości
zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie
Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej
czy niedostatecznej wydajności sprzętu, jak również jeżeli niemożność ta jest
spowodowana innymi przyczynami nieleżącymi bezpośrednio po stronie Organizatora.

§ 6



WARUNKI ZAWARCIA, ROZWIĄZANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili uiszczenia przez Uczestnika opłaty za udział w
Wydarzeniu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć udział w Wydarzeniu. W przypadku zakończenia
przez Uczestnika opuszczenia przez Uczestnika Platformy, Umowa rozwiązuje się
automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. W przypadku
zakończenia korzystania usług Platformy, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek
opłat poniesionych przez niego na rzecz Organizatora.

3. Uczestnik, będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny
i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta wiąże się z prawem do otrzymanie zwrotu
uiszczonej opłaty w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Usługa zostanie wykonana przed upływem 14
dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika. Przez wykonanie usługi rozumie się
udostępnienie zasobów Platformy.

5. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób. W szczególności
oświadczenie może być złożone na piśmie na adres Organizatora lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej Organizatora na adres: info@sdacademy.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podawania przyczyny. W
przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zorganizuje je w innym wskazanym przez
siebie terminie lub je odwoła. W przypadku odwołania przez Organizatora Wydarzenia,
Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą cenę za udział w Wydarzeniu w terminie 14 dni
od poinformowania Uczestniku o odwołaniu Wydarzenia i otrzymaniu od Uczestnika
informacji o jego numerze rachunku bankowego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia na skutek zdarzenia
nadzwyczajnego lub siły wyższej lub w przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w
Wydarzeniu.

§ 7
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej
nieautoryzowanej ingerencji w Wydarzenie, modyfikacji Materiałów i innych zasobów
Platformy, co do których przysługują Organizatorowi lub podmiotowi trzeciemu prawa
autorskie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Wydarzenia w sytuacji, gdy
Użytkownik podejmuje działania uniemożliwiające innym uczestnikom udział w Wydarzeniu,
zakłóca Wydarzenie lub podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu
Platformy. Uprawnienie opisane powyżej przysługuje Organizatorowi również w przypadku,
gdy Uczestnik udostępni link stanowiący dostęp do Platformy osobom trzecim. W sytuacji
określonej w niniejszym ustępie opłaty poniesione przez Uczestnika nie są zwracane.

§ 8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorom reklamacji związanej z przebiegiem
Wydarzenia lub realizacją Usługi przez Organizatora.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty dokonania przez Uczestnika
Programu zgłoszenia, w następujący sposób:

a. pisemnie na adres siedziby Organizatora lub siedziby SDA albo
b. pocztą elektroniczną na adres: info@sdacademy.pl

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.



§9.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Wydarzenia oraz do
zawarcia z Uczestnikiem umowy o świadczenie usług.

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest SDA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa 96/98, działającą na
podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP
5842741225, REGON  361328749.

3. Spółka SDA Sp. z o.o. jest częścią grupy CodeCool, w której skład wchodzą spółki:-
CodeCool KFT z siedzibą w Budapeszcie, CodeCool Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie;
CodeCool Talent Hub Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie, CodeCool Austria GmbH z
siedzibą w Wiedniu oraz wszystkie spółki z grupy SDA: SDA Sp. z o.o., Akademia SDA OÜ;
UAB Akademia SDA; SDA Latvia SIA; S.C. FORGE OF TALENTS S.R.L.; SDA Albania SHPK;
SDA AKADEMY LTD; Akademia SDA Finland Oy; SDA Slovensko s.r.o and SDA Czech
Republic s.r.o.

4. Dane osobowe Uczestnika wyrażone w Formularzu zapisu będą przetwarzane w zawarcia
umowy pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem. Udział w Wydarzeniu następuje
poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług i wiąże się z podaniem przez Uczestnika
danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu w celu udziału w
Wydarzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. b – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest Uczestnik lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia
i ochrony przed roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora, polegający na
możliwości ochrony interesów w postępowaniu sądowym lub innym (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO).

6. Aby zapewnić Uczestnikowi najwyższy standard obsługi, dane osobowe mogą zostać
powierzone lub udostępnione podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w
szczególności:

a) dostawcom usług księgowych,
b) dostawcom usług prawnych,
c) dostawcom narzędzi i usług marketingowych
d) dostawcom usług informatycznych (dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług i

narzędzi z których korzystamy w tym w zakresie komunikacji czy obsługi dokumentów
elektronicznych)

e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
f) innym spółkom z grupy SDA oraz z grupy Codecool
7. W związku z realizacją Wydarzenia, dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom,

trenerom, współorganizatorom czy innym podmiotom zaangażowanym w organizację
Wydarzenia.

8. Dane także mogą być udostępnione wszelkim organom państwowym, urzędom,
instytucjom, organom egzekucyjnym, sądom lub innym osobom trzecim, w zakresie
niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
służącym do ochrony praw Administratora lub osób trzecich. Żadne dane nie są
udostępniane w celach komercyjnych ani sprzedawane.

9. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnik ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) do sprostowania swoich danych,
c) do usunięcia swoich danych,
d) do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.



Jednocześnie Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, co skutkuje brakiem możliwości udziału w Programie. Zgodę
można odwołać wysyłając żądanie na adres email lub pisemnie na adres siedziby
Administratora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych należy wysłać e-mail na adres: iod@sdacademy.pl

11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do doprowadzenia do zawarcia z Uczestnikiem umowy o świadczenie usług na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest niezbędne w
celu udziału Uczestnika w Wydarzeniu.

13. Podane przez Uczestników dane osobowe nie są profilowane.

§10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Programu dostępny będzie do wglądu na
stronie https://sdacademy.pl/regulaminy/.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2023 r. i obowiązuje do czasu zakończenia
realizacji Wydarzenia.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Programu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie
stanowią inaczej.

5. Organizatorzy nie stosują alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o
ile nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie jest
zobowiązany do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania
sporów z konsumentami. Organizatorzy jednocześnie informuje, że Komisja Europejska
prowadzi platformę przeznaczoną do pozasądowego wnoszenia skarg i dochodzenia
roszczeń. Platforma jest dostępna pod następującym linkiem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu obejmującego
zwiększenie ilość osób objętych udziałem w Wydarzeniu. Informacje o dokonanych
zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane przez Organizatora na stronie
https://sdacademy.pl/regulaminy/ .


