
Regulamin szkolenia “Ewolucja 5G” 
 

1. ORGANIZUJĄCY SZKOLENIA 

Organizatorem szkolenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium z siedzibą w          
Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18 lok. 7, 00-775 Warszawa, wpisana do rejestru            
przedsiębiorców pod nr KRS 0000069503, NIP 526-025-01-10, REGON 006375209, o          
kapitale zakładowym w wysokości 515 000 zł (dalej Municipium). 

2. O SZKOLENIACH  

Municipium organizuje darmowe szkolenie “Ewolucja 5G” dla jednostek samorządowych na          
temat nowej generacji sieci telekomunikacyjnych oraz procesu inwestycyjnego w         
telekomunikacji. Szkolenia odbędą się online w dniach 7-8 grudnia i są stworzone przy             
współpracy z zewnętrznymi ekspertami i Partnerami.  
 

3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach należy przesłać do Municipium, korzystając z          
formularza online umieszczonego na stronie https://www.ewolucja5g.pl/rejestracja.      
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu bez           
podania przyczyny. 

4. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA 

W przypadku odwołania szkolenia, Organizator postara się zorganizować je w innym           
wskazanym przez siebie terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu           
szkolenia.  

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne           
wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie zaproszenia na szkoleniu. Uczestnik ma          
prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie szkoleniu.  

6. WYMAGANIA TECHNICZNE 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy dysponować urządzeniem           
mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu szkolenia nie leżące po            
stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją         
uczestników lub osób trzecich. 



8. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Organizator posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i          
wykorzystywanych w trakcie szkolenia. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie,       
wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych       
materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.  

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane przez Organizatora w celu          
świadczenia usług związanych bezpośrednio z organizacją szkolenia. Administratorem        
danych osobowych jest Municipium. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do          
dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu prosimy o kontakt pod              
daneosobowe@municipium.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie       
informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności          
zamieszczonej na https://wspolnota.org.pl/polityka-prywatnosci  

 

https://wspolnota.org.pl/polityka-prywatnosci

