
Załącznik numer 1 

Ogólne Warunki uczestnictwa (OWU) 

   IP Centrum Summer Camp: Prawne aspekty rynku mody  22-26.08.2022 

1. Organizatorem IP Centrum Summer Camp: Prawne aspekty rynku mody jest IP Centrum Michalak 2 
sp.k. z siedzibą ul. Masarska 9/6 Kraków 31-534, adres e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP 
Centrum”). 

2. Przepisy OWU stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w IP Centrum Summer Camp                  
i obowiązują wszystkich Uczestników. 

3. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika IP Centrum Summer Camp jest dokonanie zgłoszenia                 
w systemie rejestracyjnym on-line oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe wskazane przez IP Centrum 
- przed rozpoczęciem wydarzenia (warunek zawieszający uczestnictwa). 

4. Opłata uiszczana przez Uczestnika obejmuje aktywności wskazane w programie IP Centrum Summer 
Camp jako wliczone w cenę. Elementy wskazane w programie IP Centrum Summer Camp jako nie 
wliczone w cenę lub nie wskazane w programie nie są przedmiotem zobowiązań IP Centrum.  

5. IP Centrum zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika usługi szkoleniowe z zachowaniem 
należytej staranności, zaś Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach oraz zachowania 
zgodnego z prawem oraz dobrymi obyczajami, zarówno w czasie trwania zajęć, jak i w miejscach                 
i czasie trwania aktywności fakultatywnych. 

6. W czasie wolnym od wykładów IP Centrum Summer Camp, Uczestnik może brać udział                              
w fakultatywnych aktywnościach określonych w programie IP Centrum Summer Camp, 
organizowanych przez zewnętrzne podmioty. Uczestnik upoważnia IP Centrum do nabywania usług 
fakultatywnych wchodzących w skład programu IP Centrum Summer Camp objętych ceną IP Centrum 
Summer Camp. Uczestnik IP Centrum Summer Camp, który wyrazi chęć wzięcia udziału                             
w aktywnościach fakultatywnych, otrzyma znak legitymacyjny uprawniający Uczestnika do udziału            
w tych aktywnościach wystawiony przez dostawcę zewnętrznego oferującego usługi dotyczące 
aktywności fakultatywnych. 

7. Uczestnik akceptuje ewentualne ryzyko, z jakim wiąże się udział w aktywnościach fakultatywnych oraz 
ma świadomość, iż w czasie aktywności, podczas których mogą być serwowane napoje alkoholowe, 
Uczestnik spożywa je na swoje żądanie i własną odpowiedzialność. Uczestnik podczas trwania 
aktywności jest zobowiązany do zachowania się w sposób niezagrażający swojemu bezpieczeństwu oraz 
bezpieczeństwu innych osób. 

8. IP Centrum nie ponosi odpowiedzialności za należące do Uczestników przedmioty zgubione, 
zniszczone lub skradzione podczas trwania IP Centrum Summer Camp. 

9. IP Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub/i wykładowców IP Centrum Summer 
Camp z przyczyn merytorycznych lub z powodu okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć 
przez danego wykładowcę w danym dniu, w szczególności z powodu choroby lub zdarzeń losowych.               
W takim przypadku pominięty wykład odbędzie się w innym terminie lub zostanie poprowadzony 
przez wykładowcę o porównywalnych kwalifikacjach merytorycznych.   

10. Nie przystąpienie do uczestnictwa w IP Centrum Summer Camp nie uprawnia do zwrotu dokonanej 
wpłaty. 

11. Przerwanie udziału w IP Centrum Summer Camp nie uprawnia do zwrotu dokonanej wpłaty w całości 
lub w części.  
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12. IP Centrum zastrzega sobie prawo anulowania decyzji o przyjęciu do IP Centrum Summer Camp 
(odstąpienie od umowy) za zwrotem proporcjonalnej części uiszczonej opłaty w przypadku, gdy 
zachowanie Uczestnika na zajęciach jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

13. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, IP Centrum wyłącza swoją 
odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy w przypadku gdy jest to spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących                           
w wykonywaniu usług przewidzianych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, jeżeli działań tych lub 
zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo są one następstwem siły wyższej. Wyłączenie 
powyższe nie dotyczy konsumentów.  

14. IP Centrum wystawia dokumenty księgowe wyłącznie na podmioty dokonujące wpłat o ile wszystkie 
niezbędne do wystawienia takiego dokumentu dane tych podmiotów zostały wskazane w formularzu 
zgłoszeniowym. Późniejsze wystawienie rachunku jest możliwe po poinformowaniu IP Centrum               
o danych do rachunku przed zamknięciem danego miesiąca rozliczeniowego.  

15. Materiały udostępniane uczestnikom IP Centrum Summer Camp są chronione prawami autorskimi. 
Uczestnicy  IP Centrum Summer Camp mogą z nich korzystać wyłącznie w celu przygotowywanie się 
do zajęć i w zakresie związanym z uczestnictwem w IP Centrum Summer Camp. Dalsze wykorzystanie 
lub rozpowszechnianie bądź udostępnianie osobom trzecim nie będącymi Uczestnikami IP Centrum 
Summer Camp wymaga oddzielnej licencji.  

16. IP Centrum przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmioty 
trzecie.   

17. Podczas zajęć lub aktywności IP Centrum Summer Camp mogą być wykonywane zdjęcia uczestników 
lub filmy w ich udziałem.  W związku z tym, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku i głosu 
i rozpowszechnianie tego wizerunku wraz z głosem na stronie internetowej www.ipcentrum.pl oraz 
portalach społecznościowych prowadzonych przez IP Centrum wyłącznie w celu informowania                  
o działalności IP Centrum Summer Camp i IP Centrum.   

18. IP Centrum nie jest podatnikiem VAT. Dokumentem księgowym potwierdzającym dokonaną wpłatę 
jest rachunek.   

19. W przypadku, gdy IP Centrum Summer Camp nie odbędzie się z powodu siły wyższej, za którą uznaje 
się wszelkie nieprzewidziane sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym, w szczególności, 
zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, śnieżyca, wichura                        
o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy, albo 
nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec, w szczególności wojna, 
restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, pandemia, epidemia, Uczestnikowi 
przysługuje prawo zwrotu pełnej opłaty związanej z uczestnictwem w IP Centrum Summer Camp. IP 
Centrum niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta 
bankowe.  
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Zał. nr. 2  

    

   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób aplikujących do IP Centrum oraz  
Uczestników IP Centrum Summer Camp 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest IP Centrum Michalak 2 sp.k. z siedzibą                      
ul. Masarska 9/6 Kraków 31-534, adres e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP Centrum”) 

2) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu: 
a. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a w razie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, również w celu 

wykonania umowy szkoleniowej zawartej w oparciu o OWU (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej: „RODO”); 

b. marketingu towarów lub usług własnych IP Centrum lub podmiotów współpracujących  na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu IP Centrum lub podmiotów współpracujących z IP Centrum (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes w tym wypadku stanowi konieczność dotarcia                         
z  dopasowanym komunikatem marketingowym do Uczestników IP Centrum; 

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IP Centrum na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu prawa podatkowego oraz 
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

d. ustalenia lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami  na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu IP Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). 

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia formularza 
zgłoszeniowego, a w przypadku Uczestników, których zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie, 
również przez okres wykonania umowy szkoleniowej. Po tym okresie, dane mogą być przechowywane 
w zakresie i przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez IP 
Centrum. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 
przepisami prawa. 

4) Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz IP Centrum 
usługi niezbędne do wykonania umowy pomiędzy IP Centrum a Uczestnikiem, np. biurom 
rachunkowym lub dostawcom systemów informatycznych. 

5) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, a także 
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.            
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 
danych, Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania. 

6) Ponadto, w razie u razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez IP Centrum narusza 
przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,             
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a także 
wykonania umowy szkoleniowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia oraz wykonania umowy szkoleniowej.
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