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Regulamin Warsztatów  

organizowanych przez spółkę pod firmą: 
ENAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

 

Warsztaty, Organizator oraz Regulamin i jego zmiany. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zapisu, uczestniczenia i prowadzenia warsztatów branżowych 
(„Warsztaty”), jak również zasady przetwarzania danych osobowych ich uczestników przez organizatora 
Warsztatów („Regulamin”), którym jest spółka działająca pod firmą: ENAF spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Organizator”). 

2. Warsztaty są organizowane dla przedsiębiorstw, głównie agencji reklamowych oraz działów marketingów 
(potencjalnych) klientów Organizatora, jak również mają na celu zapoznanie tych przedsiębiorstw (ich 
pracowników, reprezentantów itp.) z najnowszymi trendami w branży drukarskiej, w tym z nowoczesną 
technologią uszlachetniania druku, tj. technologią Scodix. Szczegółowy opis Warsztatów znajduje się na 

stronie internetowej pod następującym adresem: www.green.enaf.pl/warsztaty    

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian i modyfikacji w opisie Warsztatów, ich 
dostępnych terminach i godzinach, w tym również Regulaminu, w każdym czasie, o czym będzie 

informował na stronie internetowej pod następującym adresem: www.green.enaf.pl/warsztaty    

 

Zasady zgłoszenia i uczestnictwa w Warsztatach. 

4. Uczestnikiem Warsztatów może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
cywilnoprawnych, będącą pracownikiem / współpracownikiem / przedstawicielem przedsiębiorcy, o 
którym mowa w punkcie 2 Regulaminu, która prawidłowo wypełni i prześle drogą elektroniczną formularz 
zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora pod następującym adresem: 

www.green.enaf.pl/warsztaty, a następnie otrzyma od Organizatora zwrotną wiadomość e-mail z 

potwierdzeniem zapisu na Warsztaty w danym terminie („Uczestnik”). Zwrotna wiadomość e-mail 
zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym w 
trakcie zapisu na Warsztaty. 

5. Organizator niniejszym informuje, że liczba Uczestników Warsztatów jest ograniczona. W przypadku 
dużej liczby chętnych o uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność wpływy zgłoszeń w sposób 
opisany w punkcie 4 Regulaminu. 

6. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne. Wszelkie ewentualne koszty związane z uczestniczeniem w 
Warsztatach, takie jak np. koszty zakwaterowania w miejscu prowadzenia Warsztatów, dojazdu do tego 
miejsca, ubezpieczenia itp., Uczestnik ponosi wyłącznie we własnym zakresie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w podanym terminie lub przeniesienia ich 
na inny termin (np. celem połączenia dwóch grup Uczestników), jeśli liczba Uczestników jest zbyt mała  

8. Każdy z Uczestników ma prawo zrezygnowania z uczestnictwa w Warsztatach w danym terminie poprzez 
przesłanie wiadomości e-mail do Organizatora na następujący adres e-mail: warsztaty@enaf.pl. 

 

Bezpieczeństwo podczas Warsztatów oraz odpowiedzialność  

9. Organizator niniejszym zastrzega i informuje, że Warsztaty w całości lub w części mogą się odbywać w 
halach produkcyjnych drukarni, w której znajduje się oraz funkcjonuje nowoczesny park maszynowy. 
Przed dopuszczeniem Uczestnika na teren hali produkcyjnej Organizator zapozna go z zasadami 
bezpieczeństwa dotyczącymi przebywania na takiej hali produkcyjnej, w tym również z zasadami 
zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji i danych, których poufność jest chroniona przez 
Organizatora. W szczególności Uczestnik nie ma dostępu do jakichkolwiek danych osobowych 
przetwarzanych przez Organizatora. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich przekazanych mu przez Organizatora i osoby prowadzące Warsztaty zasad bezpieczeństwa 
oraz zasad zachowania poufności, jak również stosowania się do wszelkich uwag i wytycznych w tym 
zakresie przekazywanych mu w trakcie odbywania Warsztatów. 

10. W przypadku naruszenia zobowiązania Uczestnika wskazanego w punkcie 9 Regulaminu, jak również 
we wszelkich innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie podejrzenia jakiegokolwiek 
ryzyka dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zasad zachowania poufności (w tym w razie 
podejrzenia nietrzeźwości Uczestnika lub pozostawania przez niego pod wpływem innych środków 
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odurzających itp.), Organizator jest uprawniony do wyproszenia do wyproszenia naruszającego 
Uczestnika z Warsztatów. 

11. Jeżeli na skutek naruszenia zobowiązania Uczestnika wskazanego w punkcie 9 Regulaminu dojdzie do 
wyrządzenia szkody Organizatorowi lub któremukolwiek z klientów / kontrahentów / podwykonawców 
Organizatora z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jest on zobowiązany do pokrycia takiej szkody 
w pełnej wysokości. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Warsztatów, za 
zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika 
podczas uczestniczenia przez niego w Warsztatach. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności 
wobec innych osób uczestniczących w Warsztatach w przypadku naruszenia przez Uczestnika punktu 
18 Regulaminu. 

13. Jeżeli Uczestnik w toku przesyłania formularza zgłoszeniowego zgodnie z punktem 4 Regulaminu 
udostępni Organizatorowi swoje portfolio, co jest dobrowolne i nieobowiązkowe (fakultatywne), to 
wówczas Uczestnik zapewnia oraz gwarantuje, że wszelkie treści oraz utwory (w tym zdjęcia i grafiki) 
zawarte w takim portfolio nie mają charakteru bezprawnego, nie naruszają czyichkolwiek praw, w tym 
praw własności intelektualnej, jak też czyichkolwiek dóbr osobistych lub czyichkolwiek danych 
osobowych, nie obejmują treści pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, 
obrażające uczucia religijne itp. W przypadku naruszenia powyższego zapewniania i gwarancji 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób trzecich, zaś podmiotem wyłączenie 
odpowiedzialnym oraz zobowiązanym do naprawienia wszelkich szkód będzie wyłącznie Uczestnik. 

 

Utrwalenie wizerunków Uczestników podczas Warsztatów 

14. Organizator niniejszym zastrzega i informuje, że w trakcie prowadzenia Warsztatów będą one 
rejestrowane przez Organizatora lub osoby trzecie działające na zlecenie Organizatora poprzez 
wykonywanie zdjęć, jak również nagrywanie filmów, co będzie oznaczało możliwość utrwalenia 
wizerunku, w tym wizerunku głosowego, każdego z Uczestników na tych zdjęciach lub filmach. 

15. Poprzez akceptację Regulaminu podczas dokonania zgłoszenia swojego uczestnictwa w Warsztatach 
zgodnie z punktem 4 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wielokrotne, 
bezterminowe i nieodpłatne wykorzystywanie oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku (w tym 
wyglądu, głosu oraz towarzyszących im wypowiedzi) przez Organizatora oraz spółkę pod firmą: Antalis 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, będącą partnerem 
biznesowym Organizatora w zakresie prowadzenia Warsztatów („Partner”), utrwalonego na materiałach 
zdjęciowych, dźwiękowych oraz filmowych („Materiały”), niezależnie od wykorzystanej techniki 
utrwalenia oraz niezależnie od rodzaju użytych nośników, na których doszło do takiego utrwalenia, w 
trakcie jego uczestnictwa w Warsztatach, realizowanych przez samego Organizatora lub przez osoby 
trzecie działające na jego zlecenie, przy czym niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie oraz 
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora lub Partnera w ramach sieci Internet, w 
tym w ramach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube itp.), w celach 
informacyjnych oraz promocyjnych Organizatora lub Partnera, zarówno na terytorium Polski, jak i poza 
jej granicami. 

Powyższa zgoda w szczególności obejmuje: (i) prawo dokonania przez Organizatora lub Partnera wyboru 
Materiałów utrwalających wizerunek Uczestnika, które zostaną wykorzystane, niezależnie czy to w 
całości, czy we fragmentach; (ii) prawo przez Organizatora lub Partnera dokonania wyboru formy 
przedstawienia wizerunku Uczestnika, w tym obróbki Materiałów; (iii) prawo Organizatora oraz Partnera 
dowolnego zestawiania wizerunku Uczestnika z wizerunkami innych osób albo elementami graficznymi; 
(iv) prawo Organizatora oraz Partnera zestawiania wizerunku Uczestnika z towarzyszącymi 
komentarzami; jak również (v) zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Partnera danych 
osobowych Uczestnika w postaci jego wizerunku utrwalonego w Materiałach, w tym również zgodę na 
przekazanie powyższych danych osobowych przez Organizatora Partnerowi w celu ich przetwarzania w 
zakresie wskazanym powyżej, tj. zgody udzielone zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 litera a) Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

16. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zgodnie z punktem 15 Regulaminu jest 
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem uczestniczenia w Warsztatach, jest warunkiem uczestniczenia 
w Warsztatach. Organizator niniejszym informuje, że zarówno Organizator, jak i Partner, nie będą mieli 
możliwości weryfikacji Materiałów celem usunięcia wizerunków poszczególnych Uczestników. W 
przypadku braku takiej zgody ze strony Uczestnika nie powinien on zgłaszać swojego uczestnictwa w 
Warsztatach. 
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17. Jednocześnie Organizator zastrzega i informuje, że udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku 
Uczestnika zgodnie z punktem 15 Regulaminu nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania Organizatora, 
czy też Partnera do wykorzystania wizerunku każdego z Uczestników w powyższy sposób. 

18. Jednocześnie Organizator zabrania Uczestnikom nagrywania oraz innego utrwalania Warsztatów, w tym  
w szczególności wizerunków osób uczestniczących w Warsztatach (w tym pozostałych Uczestników, 
prowadzących Warsztaty, pracowników Organizatora itp.) bez uzyskania od Organizatora zgody w formie 
pisemnej.  

19. Naruszenie punktu 18 Regulaminu przez Uczestnika będzie uprawniało Organizatora do wyproszenia 
naruszającego Uczestnika z Warsztatów. Jednocześnie Organizator informuje, że w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika punktu 18 Regulaminu wszelką odpowiedzialność wobec osób 
uczestniczących w Warsztatach (w tym pozostałych Uczestników, prowadzących Warsztaty, 
pracowników Organizatora itp.) ponosi wyłącznie Uczestnik naruszający. 

 

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych 

20. Poprzez akceptację Regulaminu podczas dokonania zgłoszenia swojego uczestnictwa w Warsztatach 
zgodnie z punktem 4 Regulaminu, Uczestnik wyraża również zgodę: (i) na otrzymywanie od Organizatora 
na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail informacji handlowych dotyczących Organizatora 
(zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną); (ii) na 
używanie przez Organizatora komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 
dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu Uczestnikowi informacji 
handlowych na temat produktów i usług oferowanych przez Organizatora (zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne); jak również (iii) na udostępnienie Partnerowi przez 
Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w 
punkcie 4 Regulaminu, oraz ich przetwarzanie przez Partnera w celach marketingowych. 

21. Z uwagi na fakt, że celem bezpłatnych Warsztatów jest zapoznanie Uczestników z nowoczesną 
technologią druku Scodix, co się wiąże bezpośrednio z przekazywaniem Uczestnikom dalszych informacji 
dotyczących m. in. wykorzystaniem tej technologii w świadczeniu usług przez Organizatora oraz innych 
usług świadczonych przez Partnera, udzielenie zgody Uczestnika zgodnie z punktem 20 Regulaminu jest 
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem uczestniczenia w Warsztatach, jest warunkiem uczestniczenia 
w Warsztatach. W przypadku braku takiej zgody ze strony Uczestnika nie powinien on zgłaszać swojego 
uczestnictwa w Warsztatach. 

 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora 

22. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w trakcie rejestracji zgodnie z 
punktem 4 Regulaminu, w tym również w celach marketingowych, jak również jego wizerunek utrwalony 
przez Organizatora lub osoby trzecie działające na jego zlecenie podczas uczestniczenia w Warsztatach, 
zgodnie z punktem 14 Regulaminu („Dane Osobowe Uczestnika”).  

23. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika jest Organizator.  

24. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przetwarzania tych Danych Osobowych Uczestnika, w tym 
informacje o uprawnieniach przysługujących Uczestnikowi jako podmiotowi danych oraz sposób 
kontaktowania się z Organizatorem jako administratorem danych, znajdują się w dokumencie 
zatytułowanym „Polityka Prywatności” dostępnym pod następującym adresem: 
http://enaf.pl/sites/default/files/polityka_prywatnosci.pdf.  

25. W przypadku przekazania Partnerowi przez Organizatora Danych Osobowych Uczestnika w ramach 
zgód Uczestnika zawartych w punktach 15 oraz 20 Regulaminu, administratorem Danych Osobowych 
Uczestnika będzie również Partner, który samodzielnie przekazuje wszelkie wymagane prawem 
informacje odnośnie zasad przetwarzania tych Danych Osobowych Uczestnika w udostępnionym mu 
zakresie. 

 

Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności 

26. Uczestnik, poprzez akceptację Regulaminu w trakcie zapisu na Warsztaty zgodnie z punktem 4 
Regulaminu potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację, w tym udzielenie zgód, o 
których mowa w punktach 15 oraz 20 Regulaminu, jak również potwierdza zapoznanie się z Polityką 
Prywatności.   
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