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Regulamin i warunki uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach IAI PHP Camp 

Szczecin, 5 maja 2020 r.

1. IAI PHP Camp (lub dalej po prostu „Warsztaty”) to darmowe i przeprowadzane w formie mieszanej 
(zdalnie/stacjonarnie) warsztaty mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników. Zgłoszenie
na Warsztaty jest dobrowolne i polega na wypełnieniu ankiety i rozwiązaniu zadań dotyczących programowania. 
Ze wszystkich poprawnie nadesłanych zgłoszeń IAI wybiera osoby, które najlepiej, w jej ocenie, wypadły 
podczas zadań.

2. Organizatorem Warsztatów jest IAI Sp. z o.o. z siedzibą al. Piastów 30, 70-064 Szczecin, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS pod numerem 0000751279, NIP: 5252767146, REGON: 381595506, o kapitale 
zakładowym 820 000,00 zł, zwane dalej po prostu IAI.

3. Stroną internetową na której dokonuje się zgłoszeń jest phpcamp.idosell.com. Rozumiem, że podstawową formą
komunikacji z IAI jest poczta elektroniczna i dlatego bardzo ważne jest prawidłowe podanie swojego adresu 
email.

4. Ponieważ w Warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, oświadczam że jestem osobą pełnoletnią.

5. Rozumiem, że prawo uczestnictwa w Warsztatach mają tylko te osoby, które wyślą w trybie określonym przez 
IAI formularz zgłoszeniowy oraz otrzymają drogą mailową zaproszenie na Warsztaty. Wiem, że liczba miejsc jest
ograniczona, a warunki zgłoszenia i wybór uczestników Warsztatów odbywa się przez IAI.

6. IAI zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny umiejętności i predyspozycji uczestników, pod kątem 
uczestnictwa w Warsztatach. Nie są przewidziane odwołania albo reklamacje od takiej decyzji.

7. Akceptuję, że jeżeli nie odpiszę w terminie i nie potwierdzę faktu uczestnictwa w Warsztatach, pomimo 
wcześniejszego wyboru, to IAI może na moje miejsce zaprosić kogoś innego. Podobnie IAI może postąpić w 
sytuacji kiedy pomimo potwierdzenia nie stawię się na początku pierwszego dnia Warsztatów.

8. Informuję, że znam datę i dysponuję odpowiednim sprzętem do uczestnictwa w zdalnych Warsztatach. Wiem, że 
jako Uczestnik Warsztatów we własnym zakresie przygotuję stanowisko do pracy zdalnej takie jak wygodne 
miejsce dla siebie i komputer wyposażony w kamerkę i obsługę audio oraz stabilne połączenie z Internetem. 
Biorę to pod uwagę i mam tego świadomość od momentu wysłania zgłoszenia.  Wiem, również, że po zdalnych 
Warsztatach, najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni na Bootcamp. Odbędzie się w biurach IAI w Szczecinie. Po 
ukończeniu stażu, wybrane osoby mogą otrzymać normalną umowę, w pełnym wymiarze godzin na pełnej 
stawce Junior Program Developer w IAI.

9. IAI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów oraz swobodnego wyboru tematów i 
prowadzących.

10. IAI dostarczy każdemu Uczestnikowi Warsztatów, po ich ukończeniu w pełnym wymiarze Certyfikat 
uczestnictwa w Warsztatach. Rozumiem, że jeżeli zrezygnuję wcześniej, to nie otrzymam takiego Certyfikatu.

11. IAI w przypadku zakłócania porządku Warsztatów, nie dbania o bezpieczeństwo stanowiska do pracy, 
destrukcyjnego wpływu na grupę lub zachowania wychodzącego poza szeroko rozumiane normy społeczne lub 
narażającego na szwank dobre imię IAI jako firmy i pracodawcy ma prawo odmówić uczestnictwa w Warsztatach
takiej osobie, bez względu na moment w którym to się stanie i bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

12. Ideą Warsztatów jest zdobywanie najlepszej możliwie praktycznej wiedzy, jednak dodatkowo najlepsi uczestnicy 
Warsztatów dostaną możliwość odbycia płatnego, trzymiesięcznego stażu w IAI. Wybór tych osób należy tylko i 
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wyłącznie do Organizatora i nie podlega odwołaniu. Wysyłając zgłoszenie rozumiem to oraz oświadczam, że 
chcę i mogę w siedzibie(lub zdalnie) i terminie wskazanym przez IAI odbyć taki staż. Wiem, że jeżeli odrzucę 
propozycję stażu na moje miejsce może zostać zaproszona inna osoba.

13. Podczas Warsztatów IAI nie zapewnia komputerów dla uczestników. Uczestnicy we własnym zakresie 
zorganizują sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inne narzędzia niezbędne do udziału w Warsztatach. 
Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych narzędzi
pochodzących jedynie z legalnych źródeł. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich 
związane z wykorzystywanym przez Uczestników sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i innymi 
narzędziami wykorzystywanymi w Warsztatach.

14. Biorąc udział w Warsztatach Uczestnicy oświadczają, że są wyłącznymi twórcami swoich prac w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy Prawo własności przemysłowej oraz, że 
przysługują im pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego do pracy konkursowej i posiadają know-how dotyczące stworzonej pracy.

15. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych 
wobec IAI, które powstałyby w związku z udziałem w Warsztatach, jak i wykonaną przez Uczestnika pracą 
konkursową. 

16. IAI nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Warsztatów odbywających się w trybie 
zdalnym, jak również kolejnym etapom odbywającym się na miejscu. Dotyczą one nie tylko kwestii zdrowotnych
ale także prywatnego wyposażenia (np. prywatny laptop) wykorzystywanego podczas Warsztatów. Tak samo IAI 
nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, jak również za szkody poczynione przez uczestnika w trakcie 
uczestnictwa w Warsztatach.

17. Administratorem danych osobowych Uczestników jest IAI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 

71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com.

18. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Uczestnik udostępnia IAI swoje dane osobowe w celu 
zorganizowania, promowania i przeprowadzenia Warsztatów oraz kolejnych ich edycji. IAI przetwarza dane 
osobowe Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

19. Dodatkowo zgłaszając udział w Warsztatach, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez IAI w celach informacyjnych i marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Wyrażając zgodę, Uczestnik zgadza się również na dokonywanie przez IAI profilowania. IAI nie podejmuje 
względem Uczestnika na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 
4 RODO.

20. IAI będzie przechowywała dane osobowe Uczestnika do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń 
wynikających z zawartej umowy o uczestnictwo w Warsztatach albo przez okres wymagany przez odrębne 
przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się 
później. Po upływie tego terminu dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez IAI na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IAI na 
potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

21. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od IAI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w 
celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

22. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną 
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym
profilowania na podstawie tych przepisów. IAI nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba 
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że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń.

23. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Uczestnik ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych na potrzeby takiego 
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 
bezpośrednim.

24. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez IAI odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika, 
o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

25. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

26. Podanie danych osobowych koniecznych do zgłoszenia udziału w Warsztatach przez Uczestnika jest wymogiem 
umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych osobowych skutkuje 
odmową przyjęcia zgłoszenia.

27. IAI zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Uczestników i nieudostępniania tych 
danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich 
osób nieuprawnionych. IAI nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w ust. 17.

28. Więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane 
przez RODO, Uczestnicy mogą znaleźć w Polityce prywatności i bezpieczeństwa IAI w zakładce „Informacje 
zgodne z RODO” pod adresem: https://www.idosell.com/pl/corp/privacy/policy/ .

29. Uczestnikowi podczas Warsztatów nie wolno nagrywać oraz w inny sposób utrwalać obrazów i dźwięków bez 
uzyskania od IAI zgody w formie pisemnej.

30. Jednocześnie, Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez IAI również 
poprzez obrót egzemplarzami, na których utrwalono jego wizerunek, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku w materiałach 
dotyczących Warsztatów w celach informacyjnych i promocyjnych, w tym na potrzeby promocji kolejnych edycji
Warsztatów, w:

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;

b) prasie;

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

d) telewizji.

Zgoda wyrażana jest nieodpłatnie i bezterminowo.

31. Jako Uczestnik zobowiązuję się do niepropagowania opinii, które mogą narazić dobre imię IAI oraz Warsztatów i
przyczynić się do ich negatywnego obrazu u innych chętnych. Rozumiem, że warsztaty są dobrowolne i darmowe
i jeżeli ich poziom lub formuła nie są dla mnie odpowiednie mogę po prostu z nich zrezygnować bez 
konsekwencji.

32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

33. W kwestiach spornych dotyczących przebiegu i organizacji Warsztatów decyduje IAI.
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