
REGULAMIN

§1 DEFINICJE

Jeśli z niniejszego regulaminu nie wynika wprost inaczej, poniższym pojęciom należy nadawać następujące znaczenia:

- Wydarzenia SAR – wydarzenia organizowane przez właściciela Platformy (m.in. Gala rozdania nagród EFFIE AWARDS POLAND 
2021, Gala KTR 2021, Gala Innovation 2021, inne wydarzenia Organizatora)

- Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel Użytkownika, dostępny po dokonaniu Rejestracji,

- Platforma - platforma wydarzeń SAR, dostępna pod adresem strony internetowej: vod.sar.org.pl 

- Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy,

- Rejestracja – podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych w celu utworzenia Konta Użytkownika i uzyskania dostępu 
do funkcjonalności Platformy i transmisji wydarzeń SAR,

- RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, 

- SAR lub Usługodawca - będące organizatorem wydarzeń i właścicielem Platformy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej 
SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nu-
merem KRS 0000177032, NIP 526-23-97-001, REGON 016102001. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie 
na rzecz Użytkowników. 

- Użytkownik – zarejestrowany na Platformie podmiot będący osobą fizyczną, korzystający z funkcjonalności Platformy, na rzecz 
którego świadczone są usługi przez SAR.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady funkcjonowania Platformy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy. Korzystanie z Platformy przez Użytkowników polega na zapoznawaniu się z treściami zawartymi na 
Platformie, zakładaniu Konta Użytkownika i udziale online w wydarzeniach SAR.

Właścicielem Platformy i administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w formularzu Rejestracji jest Sto-
warzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa.

Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny interneto-
wej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.

§3 KORZYSTANIE Z PLATFORMY

Dostęp i korzystanie z Platformy na warunkach określonych w Regulaminie jest bezpłatne. Usługa prowadzenia Konta Użytkow-
nika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Użytkownikowi 
przez Usługodawcę korzystania z Konta Użytkownika. Korzystanie z Platformy przez Użytkowników może odbywać się wyłącznie 
w sposób określony w Regulaminie. 

 



W celu korzystania z Platformy, w tym oglądania wydarzeń SAR Użytkownik powinien posiadać podłączenie do sieci Internet oraz 
urządzenie o co najmniej następujących parametrach technicznych:

• dostęp do internetu o szybkości transmisji nie miniejszej niż 2MB/s,

• procesor o szybkości taktowania min. 1.6Hz, pamięc RAM min. 1GB, karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji 
dekodowania wideo,

• system operacyjny Windows 7 (lub nowszy), Mac OS X 10.9.5(lub nowszy),

• przeglądarka Mozilla Firefox 49+, Chrome 35+, Opera 38+, Internet Explorer 11+.

W ramach korzystania z Platformy Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę i funkcjo-
nalności Platformy. Zabronione jest w szczególności dostarczanie  przez Użytkownika treści zabronionych przez przepisy prawa, 
sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających zasady współżycia społecznego. Zabronione jest również rejestrowanie 
przebiegu wydarzeń SAR w jakiejkolwiek formie i na jakichkolwiek nośnikach.

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z  Platformy było maksymalnie bezpieczne dla jej 
Użytkowników. 

W ramach Platformy Administrator umożliwia Użytkownikom:

a) przeglądanie treści zawartych na Platformie; 

b) zakładanie i utrzymanie Konta Użytkownika;

c) oglądanie transmisji on-line z Gali. 

Uzyskanie dostępu do transmisji z wydarzeń SAR wymaga założenia Konta Użytkownika. 

SAR w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platfor-
my, w tym przerwy w transmisji Gali spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilno-
ścią Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać 
może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy 
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować pro-
gramy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przy-
padku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów 
prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elek-
troniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń 
Platformy, strony internetowej lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych 
drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zabloko-
wania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia 
Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany 
przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§4 REJESTRACJA

Wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, w szczególności osoby związane z branżą komunikacji marketingowej, marketingu, 
reklamy, mediów mogą założyć konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy przeznaczonych dla Użytkow-
ników.

Użytkownik może założyć na Platformie wyłącznie jedno Konto Użytkownika.

W celu założenia Konta Użytkownika konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Platformie i prze-
słać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się 
w formularzu. Aby dokonać procedury rejestracyjnej, niezbędna jest akceptacja Regulaminu Platformy oraz ustalenie i potwier-
dzenie hasła do Konta Użytkownika.

Po wysłaniu formularza, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłany e-mail aktywacyjny. Z chwilą 
naciśnięcia na link aktywacyjny w e-mailu aktywacyjnym Konto Użytkownika zostaje założone, a Użytkownik uzyskuje dostęp 
do Konta Użytkownika na platformie oraz możliwość korzystania z funkcjonalności Platformy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa 
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Kon-
ta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.



Podczas Rejestracji Użytkownicy mają możliwość udzielenia zgód na otrzymywanie od SAR, a także od partnerów i sponsorów 
wydarzeń SAR informacji handlowych drogą elektroniczną, tj.  usługi newslettera.

§5 DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych podanych podczas Rejestracji jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z sie-
dzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000177032, NIP 526-23-97-001, REGON 
016102001, e-mail:  rodo@sar.org.pl

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, 
w celu umożliwienia korzystania z Platformy, rozpatrywania reklamacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymy-
wanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w celu przesyłania drogą e-mailo-
wą treści o charakterze marketingowym (newsletter). Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody 
wyrażonej przez Użytkownika. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne – odpowiednio – do stworzenia Konta Użytkownika i korzystania 
z funkcjonalności Platformy, złożenia reklamacji lub otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. 

W ramach Platformy przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:

• imię,

• nazwisko,

• adres e-mail, 

• miasto,

• firma, z którą Użytkownik jest związany (w tym jej wielkość, rodzaj).

Na potrzeby reklamacji będą przetwarzane dane osobowe: adres email (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane wskaza-
ne w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązują-
cego prawa.

Jeżeli nie będzie istnieć odrębna przesłanka przetwarzania danych osobowych wymuszająca przechowywanie danych osobo-
wych, dane będą przetwarzane przez SAR przez okres 3 miesięcy od  rejestracji, do czasu wymaganego przez powszechnie obo-
wiązujące przepisy prawa lub do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe 
zostaną zachowane także w takim zakresie, w jakim niezbędne to będzie dla rozpatrywania reklamacji lub innej formy roszczeń. 
W przypadku wyrażonej odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do utraty przydatności tych 
danych.

SAR nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie 
dane osobowe podane przez Użytkownika. 

Dane Osobowe są  zabezpieczone z wykorzystaniem środków technicznych oraz organizacyjnych w sposób gwarantujący odpo-
wiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane zostaną udostępnione spółce 4C Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (marka Content Spot) Plac Bernardyński 2 lok 
5, 02-901 Warszawa,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394128, 
NIP 9571059304, REGON 221500852, kapitał zakładowy 17.000 złotych, wpłacony w całości; home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1.294.000 złotych w całości opła-
conym;  Aden Plus Sp.  z. o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kędzierzyńska 12/1, 30-406 Kraków, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego Kraków Śródmieście, pod numerem KRS 0000464528 , NIP: 6793093010, REGON: 122872694, kapitał zakła-
dowy 5.000 złotych, a także będą udostępniane partnerom Administratora i wskazanych wyżej podmiotów, które świadczą usługi 
informatyczne i inne usługi  związane z realizacją projektów, których dotyczy niniejszy Regulamin. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażona podczas Rejestra-
cji. Co do przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych intere-
sów realizowanych przez administratora (polegających na działaniach marketingowych i promocyjnych SAR w celu informowania 
o wydarzeniach i projektach realizowanych przez Usługodawcę).

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

•  uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych 
odbiorcach danych osobowych,
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• żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach opisanych w RODO,

• złożenia sprzeciwu  wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO, 

•  przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od SAR w formacie umożliwiającym ich przekazanie 
wybranemu podmiotowi trzeciemu,

•  złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przy-
padku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: rodo@sar.
org.pl. 

§6 PLIKI COOKIES

Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej Platformy Użytkownik akceptuje poprzez aktywację przycisku „Akceptuj” 
umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) 
danych informatycznych (plików cookies), które są plikami umożliwiającymi m.in. rozpoznanie urządzenia, zachowanie ustawień 
i preferencji przeglądania oraz sporządzanie statystyk (np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę).

Jeśli Użytkownik nie wyraża na powyższe zgody, Użytkownik powinien aktywować przycisk „Odrzuć”. 

Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich nie działałaby prawidłowo). Użytkownik sam decyduje o tym, 
które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przegląda-
rek pozwalają na przechowywanie plików cookies. W dowolnym momencie Użytkownik może cofnąć swoją zgodę np. blokując 
pliki cookies w przeglądarce. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek Użytkownik może sprawdzić, 
czy na jego urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować in-
stalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową Platformy lub inne strony. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może 
spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej, a jej część może być dla Użytkownika niewidoczna. Więcej infor-
macji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znaleźć można pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/

Platforma korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Platforma 
wykorzystuje zarówno pliki cookies własne jak i pochodzące od osób trzecich. Pliki cookies nigdy nie zawierają wirusów. Zawarte 
w plikach cookies informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a SAR nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Użytkow-
ników. SAR może ewentualnie udostępniać podmiotom trzecim informacje na temat tego, jak Użytkownik używa strony interne-
towej, jaka jest jego lokalizacja.

§7 REKLAMACJE 

SAR podejmuje wszelkie działania w celu umożliwienia niezakłóconego korzystania z Platformy oraz usuwać będzie w rozsądnym 
terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. 

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Usługodawcy reklamacji dotyczących korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych 
drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz funkcjonowania Platformy.

Reklamacja ta może być złożona listownie, telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 898 84 25 lub w formie elektronicznej 
i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy office@sar.org.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien podać swój 
adres e-mailowy oraz opis powstałego problemu. Usługodawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 
14 (czternaście) dni roboczych rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi.  Użytkownik otrzymuje informację o sposobie zała-
twienia reklamacji drogą elektroniczną, telefonicznie lub listem na adres korespondencyjny, chyba że ustalono z nim inny sposób 
udzielenia takiej informacji.

Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie niezbędnych i dodatkowych informacji, jeżeli ich uzupełnienie jest 
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie pod adresem strony internetowej: 
vod.sar.org.pl. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają Użytkownikowi powoływania się na  obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt z SAR w sprawie Platformy jest możliwy telefonicznie w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami telefonu:
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Paulina Goliszewska: 508 308 115 (dział Effie)

Damian Tokarski: 698 619 191 (dział KTR i Innovation)

Usługodawca może dokonać odpowiednich zmian Regulamin, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na 14 dni przed wpro-
wadzeniem zmian poprzez publikację na Platformie oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
Użytkowników podczas rejestracji i zakładania Konta Użytkownika. 

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do 
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Re-
gulaminu jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2021 r.


