REGULAMIN PROJEKTU LET’S SOLVE IT

REGULATIONS OF THE LET'S SOLVE IT PROJECT

Organizatorem Programu Let’s solve IT jest
Stowarzyszenie Women in Technology z siedzibą w
Krakowie, adres: Plac Jana Matejki 10/6b, 30-157
Kraków, wpisane do rejestru Stowarzyszeń
prowadzonego
przez
Rejonowy
dla
Sąd
Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000793639, posiadająca NIP:
6762568191, REGON: 383838077 („Organizator”).
Kontakt i sposób porozumiewania się z
Organizatorem: komunikacja elektroniczna za
adresu
e-mail:
pośrednictwem
letssolveit@womenintechnology.pl

The Let's solve IT program is organized by the Women
in Technology Association with its registered office in
Kraków, address: Plac Jana Matejki 10 / 6b, 30-157
Kraków, entered into the Register of Associations kept
by the District Court for Kraków-Śródmieście in
Kraków, XI Commercial Division of the National Court
Register under the KRS number: 0000793639, NIP:
6762568191, REGON: 383838077 ("Organizer").
Contact and communication with the Organizer:
electronic communication via the e-mail address:
letssolveit@womenintechnology.pl

1. DEFINICJE

1. DEFINITIONS

Let’s solve IT: Program mentorsko-ekspercki,
polegający na współpracy uczestników Programu
wraz z doświadczonymi Ekspertami z branży
technologicznej, poprzez udział w konsultacjach z
danego zakresu tematycznego.
Udział w projekcie jest dostępny zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie, w czasie i
miejscu
wskazanym
przez
Organizatora,
z
uwzględnieniem spotkań w formie on-line.

Let’s solve IT: Mentor-expert program, consisting in
the cooperation of Program participants with
experienced experts from the technology industry,
through participation in consultations in a given
thematic area.
Participation in the project is available in accordance
with the rules set out in these regulations, at the time
and place indicated by the Organizer, including
on-line meetings.

Formularz zgłoszeniowy (Formularz): interaktywny
formularz dostępny w aplikacji Google Forms lub
Microsoft Forms, za pośrednictwem którego
Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w Projekcie
Let’s solve IT

Application form (Form): an interactive form
available in the Google Forms or Microsoft Forms
application, through which Participants report their
willingness to take part in the Let’s solve IT Project

Partner: podmiot posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, współpracujący z Organizatorem
i który bierze udział w Projekcie Let’s solve IT

Partner: an entity with full legal capacity, cooperating
with the Organizer and participating in the Let’s solve
IT project

Polityka prywatności: dokument regulujący
bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania
danych osobowych Uczestników; Polityka
Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego
Regulaminu

Privacy policy: a document regulating the security of
privacy protection and processing of personal data of
Participants; The Privacy Policy supplements these
Regulations

Regulamin: niniejszy regulamin, stanowiący
jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy
Uczestnictwa

Regulations: these regulations, constituting at the
same time the general conditions of the Participation
Agreement

Strona (internetowa): strona internetowa
Organizatora, znajdująca się pod adresem
https://letssolveit.pl/, na której umieszczone są

Website:
the
Organiser's
website
at
https://letssolveit.pl/, which contains information
about the organized Let’s solve IT Program

informacje na temat organizowanego Programu Let’s
solve IT
Uczestnik: każda osoba posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, biorąca udział w Programie
Let’s Solve IT. Niniejsza edycja programu skierowana
jest do kobiet.

Participant: any person with full legal capacity taking
part in the Let's Solve IT Program. This edition of the
program is aimed at women.

Ekspert: Osoba wskazana przez Organizatora, która
może wspierać merytorycznie Uczestnika poprzez
świadczenie konsultacji w trakcie trwania programu
Let’s solve IT

Expert: A person indicated by the Organizer who may
substantively support the Participant by providing
consultations during the Let's solve IT program

2. ZASADY OGÓLNE

2. GENERAL RULES

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w
Programie o nazwie „Let’s solve IT”
organizowanym przez Organizatora.

1. These Regulations define the rules for
participation in the Program called "Let's
solve IT" organized by the Organizer.

2. Program skierowany jest do Kobiet
zainteresowanych branżą IT, technologiczną i
pokrewnymi oraz napotykających problemy
na drodze dalszego rozwoju.

2. The program is addressed to women
interested in the IT, technology and related
industries, and facing problems on the path
of further development.

3. W celu korzystania z funkcjonalności Strony,
po stronie Uczestnika muszą zostać spełnione
następujące minimalne warunki techniczne:
urządzenie z dostępem do Internetu
interfejsu
umożliwiające
wyświetlenie
Strony, zainstalowana i zaktualizowana
przeglądarka internetowa, aktywne konto
e-mail, włączona obsługa Javascript i Cookies.
Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania
treści o charakterze bezprawnym.

3. In order to use the functionality of the
Website, the Participant must meet the
following minimum technical conditions: a
device with Internet access that enables
displaying the Website interface, an installed
and updated web browser, an active e-mail
account, Javascript and Cookies support
enabled. The participant is prohibited from
providing illegal content.

4. Organizator nie zamieszcza na Stronie
informacji handlowych ani ofert składanych w
formie elektronicznej. W szczególności
przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci
elektronicznej nie mają zastosowania w
stosunkach
potencjalnym
między
Uczestnikiem a Organizatorem.

4. The Organizer does not publish commercial
information or offers submitted in electronic
form on the Website. In particular, the
provisions on submitting an offer in electronic
form do not apply to the relations between a
potential Participant and the Organizer.

5. Uczestnicy zobowiązani są podczas udziału w
Programie Let’s Solve IT do postępowania
zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
zachowania
dobrych
obyczajów,
w
szczególności nieutrudniania i niezakłócania
innym Uczestnikom swobodnego udziału w
Programie Let’s Solve IT.

5. During participation in the Let's Solve IT
Program, Participants are obliged to act in
accordance with the principles of social
coexistence, to maintain good manners, in
particular not to obstruct or interfere with
other Participants' free participation in the
Let's Solve IT Program.

6. Udział w Programie Let’s solve IT jest
bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie
pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w
Programie Let’s Solve IT.

6. Participation in the Let’s solve IT program is
free and voluntary. The organizer does not
cover and does not reimburse the costs of
participation in the Let's Solve IT Program.

7. Uczestnicy podczas uczestnictwa w Programie
Let’s Solve IT korzystają z własnego sprzętu
komputerowego. Organizator nie odpowiada
za
przez
Uczestnika
używane
oprogramowanie oraz za możliwe problemy
techniczne z tym związane.

7. Participants use their own computer
hardware when participating in the Let's
Solve IT Program. The Organizer is not
responsible for the software used by the
Participant and for possible technical
problems related to it.

8. W celu monitorowania jakości Program,
Organizator zastrzega sobie prawo do
prowadzenia ewaluacji w postaci wypełnienia
ankiety po każdej konsultacji z Ekspertem, w
której brał udział Uczestnik, a także w
dowolnym momencie trwania Programu oraz
nie później niż w ciągu miesiąca po jego
zakończeniu. Uczestnik otrzyma link z
odnośnikiem bezpośrednio na podany w
formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
Ankieta nie będzie anonimowa, ale jej treść
będzie dostępna tylko dla Organizatorów
projektu. Dopuszcza się dobrowolne podanie
adresu e-mail przez Uczestnika.

8. In order to monitor the quality of the
Program, the Organizer reserves the right to
conduct an evaluation by completing a
questionnaire after each consultation with an
Expert in which the Participant took part, as
well as at any time during the Program and
no later than one month after its completion.
The participant will receive a link with a link
directly to the e-mail address provided in the
registration form. The survey will not be
anonymous, but its content will be available
only to Project Organizers. It is allowed to
voluntarily provide an e-mail address by the
Participant.

9. Informacje podane przez Uczestnika w
ankietach,
wykorzystane
przez
będą
Organizatora w celu podnoszenia jakości
programu i jego ewaluacji. Odpowiedzi
uczestnika w formie anonimowej mogą być
wykorzystane przez Organizatora w celu
promocji Programu Let’s Solve IT. Jeśli
uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie
jego odpowiedzi, niezwłocznie powinien
powiadomić o tym Organizatora. W
przypadku, gdy Uczestnik zamieścił adres
e-mail, oraz gdyby treści miały być
zamieszczone nieanonimowo, Organizator
uzyska zgodę Uczestnika. Wówczas Zgoda
uczestnika na nieanonimowe wykorzystanie
potwierdzona
poprzez
treści
będzie
korespondencję e-mail.

9. The information provided by the Participant
in the questionnaires will be used by the
Organizer to improve the quality of the
program and its evaluation. Anonymous
responses of the participant may be used by
the Organizer to promote the Let's Solve IT
Program. If the participant does not agree to
the use of his answer, he should immediately
notify the Organizer. In the event that the
Participant has provided an e-mail address
and if the content is to be posted
non-anonymously, the Organizer will obtain
the Participant's consent. Then the
participant's consent to the non-anonymous
use of the content will be confirmed by
e-mail correspondence.

10. Po zakończeniu programu, Organizator będzie
przeprowadzał jego ewaluację, celem
uzyskania całościowej opinii Uczestników o

10. After the end of the program, the Organizer
will conduct its evaluation in order to obtain a
comprehensive opinion of the Participants

Projekcie Let’s Solve IT. Ewaluacja odbywać
się będzie za pośrednictwem formularza
zamieszczonego na zewnętrznej stronie
internetowej, Uczestnik otrzyma link z
odnośnikiem bezpośrednio na podany w
formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
3. WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKÓW
ORAZ REJESTRACJA

about the Let's Solve IT Project. The
evaluation will take place via a form on the
external website, the Participant will receive
a link with a link directly to the e-mail address
provided in the registration form.
3. CONDITIONS OF PARTICIPATION AND
REGISTRATION

1. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby
fizyczne posiadające pełną zdolność do
prawnych,
które
nie
czynności
są
pracownikami
lub
współpracownikami
Organizatora lub Partnera.

1. Participants may be adult natural persons
with full legal capacity, who are not
employees or associates of the Organizer or
the Partner.

2. Czas trwania Programu Let’s solve IT:
13.02.2021 - 14.03.2021.

2. Duration of the Let’s solve IT Program:
02/13/2021 - 03/14/2021.

3. Program Let’s Solve IT jest przeznaczony dla
osób, które są związane z branżą IT. Biorąc
udział w Projekcie Let’s Solve IT, można
uzyskać pomoc dotyczącą problemu/obszaru
związanego z branżą IT i nowych technologii,
prawa i własności intelektualnej –
programowaniem,
user
experience,
zarządzaniem
zespołem,
rekrutacją,
umiejętnościami miękkimi itp. Głównym
celem
programu
jest
rozwiązanie
konkretnego problemu w czasie jednej sesji z
ekspertem.

3. The Let's Solve IT program is intended for
people who are associated with the IT
industry. By taking part in the Let's Solve IT
Project, you can get help regarding a problem
/ area related to the IT industry and new
technologies, law and intellectual property programming, user experience, team
management, recruitment, soft skills, etc. The
main goal of the program is to solve a specific
problem in during one session with an expert.

4. Zakres tematów objętych wsparciem
Eksperta zostanie przedstawiony na Stronie
https://letssolveit.pl/.

4. The scope of topics covered by the Expert's
support will be presented on the Website
https://letssolveit.pl/.

5. Warunkiem wyrażenia chęci wzięcia udziału
w Programie Let’s Solve IT jest wysłanie
imiennego zgłoszenia za pośrednictwem
dedykowanego formularza, o którym mowa w
pkt. 1 w terminie wskazanym w pkt 3.1.

5. The condition for expressing the willingness
to participate in the Let's Solve IT Program is
sending a personal application via a
dedicated form referred to in point 1 within
the time limit specified in point 3.1.

6. Warunkiem udziału Uczestnika w Programie
Let’s Solve IT jest: (i) zapoznanie się i
akceptacja niniejszego Regulaminu; (ii)
zapoznanie się z Polityką prywatności; (iii)
wypełnienie i przesłanie do Organizatora
elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego;
(iv) postępowanie przez Uczestnika przez cały
czas
trwania
Program
zgodnie
z
Regulaminem.

6. The condition for participation of the
Participant in the Let's Solve IT Program is: (i)
reading and accepting these Regulations; (ii)
reading the Privacy Policy; (iii) filling in and
sending to the Organizer the electronic
Application Form; (iv) conduct by the
Participant throughout the duration of the
Program in accordance with the Regulations.

7. Przesłanie Formularza oznacza złożenie
Organizatorowi oferty uczestnictwa w
Programie Let’s Solve IT, co jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Programu. Zawarcie Umowy uczestnictwa
następuje z chwilą zatwierdzenia przez
Organizatora w formie elektronicznej udziału
Uczestnika w Projekcie Let’s Solve IT.
Realizacja Umowy następuje w dniach
trwania Programu.

7. Sending the Form means submitting to the
Organizer an offer to participate in the Let's
Solve IT Program, which is tantamount to
accepting the Program Regulations. The
conclusion of the Participation Agreement
takes place upon the approval by the
Organizer in electronic form of the
Participant's participation in the Let's Solve IT
Project. The performance of the Agreement
takes place on the days of the Program.

8.

8.

Treść Regulaminu Programu
opublikowana
na
również
internetowej Programu.

będzie
stronie

The content of the Program Regulations will
also be published on the Program website.

9. Uczestnik może zrezygnować z Program Let’s
Solve IT i wypowiedzieć Umowę uczestnictwa
w
czasie
ze
skutkiem
każdym
natychmiastowym.

9. The Participant may resign from the Let's
Solve IT Program and terminate the
Participation Agreement at any time with
immediate effect.

10. Organizator może wypowiedzieć Umowę
uczestnictwa ze skutkiem natychmiastowym
Uczestnikowi, który mimo wezwania do
zaprzestania
łamania
postanowień
Regulaminu, nie zastosuje się do wezwania
Organizatora.

10. The
Organizer
may
terminate
the
Participation Agreement with immediate
effect to the Participant who, despite being
called to stop breaking the provisions of the
Regulations, will not comply with the
Organiser's call.

11. Uczestnicy oświadczają, że:

11. Participants declare that:

a) w ramach Programu Let’s Solve IT
niniejszego
będą
przestrzegać
Regulaminu,
przepisów
prawa
powszechnie obowiązującego oraz
dobrych obyczajów;

a) as part of the Let's Solve IT Program, they will
comply with these Regulations, the provisions
of generally applicable law and good
manners;

b) projekty oraz tematy poruszane
podczas spotkań z Ekspertami nie
będą wątpliwe etycznie, w tym
zawierać treści pornograficznych,
przeznaczonych dla osób powyżej 18
roku życia, rasistowskich, brutalnych,
wzywających do nienawiści lub
przemocy, naruszających przepisy
powszechnie obowiązującego prawa,
dobra
osobiste,
naruszających
autorskie
prawa
osobiste
i
majątkowe, inne prawa własności
intelektualnej, a także jakiekolwiek
inne prawa osób trzecich.

b) projects and topics discussed during meetings
with Experts will not be ethically
questionable,
including
pornographic
content, intended for people over 18, racist,
brutal, inciting hatred or violence, violating
the provisions of generally applicable law,
violating personal rights, personal copyrights
and property rights, other intellectual
property rights, as well as any other rights of
third parties.

12. Formularz rejestracyjny do Programu będzie
otwarty od 13.02.2021. do 14.03.2021,
jednak w miarę upływu czasu liczba
dostępnych konsultacji może być mniejsza,
zgodnie z Harmonogramem dostępnym w zał.
1.

12. The registration form for the Program will be
open from February 13, 2021. until
03/14/2021, however, as time passes, the
number of consultations available may be
smaller, in accordance with the Schedule
available in Annex 1.

13. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, o
którym mowa w pkt. 1, Uczestnik otrzyma
link umożliwiający umówienie spotkania lub
spotkań z ekspertami z danej dziedziny.

13. After completing the application form
referred to in point 1, the participant will
receive a link to arrange a meeting or
meetings with experts in a given field.

14. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
umożliwia dostęp do umówienia się na
konsultacje on-line z Ekspertem, Ekspertami z
danej dziedziny. Uczestnik może wziąć udział
w 3 spotkaniach eksperckich online z jednej
dziedziny w trakcie trwania programu.
Łącznie dopuszcza się udział w maksymalnie
5-ciu spotkaniach we wszystkich dziedzinach
sumarycznie przez cały okres trwania
Programu.

14. Filling in the application form allows access to
make
an
appointment
for
on-line
consultations with an Expert, Experts in a
given field. The participant may take part in 3
online expert meetings in one field during the
program. In total, it is allowed to participate
in a maximum of 5 meetings in all fields in
total throughout the duration of the Program.

15. W przypadku potrzeby umówienia spotkania
online z Ekspertem w ramach innej dziedziny
niż ta, wybrana na początku, należy
ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy,
wskazując w aplikacji tę nową dziedzinę.

15. If you need to arrange an online meeting with
an Expert in a field other than the one
selected at the beginning, you should re-fill in
the application form, indicating this new field
in the application.

16. Organizator
dopuszcza
możliwość
anulowania
rejestracji
uczestnika
w
programie lub anulowania pojedynczego
umówionego spotkania z Ekspertem w
przypadku
wymogów
niespełnienia
formalnych
dot.
rejestracji
lub
nieprzestrzegania regulaminu.

16. The organizer allows the possibility of
canceling the registration of a participant in
the program or canceling a single
appointment with an Expert in the event of
failure to meet the formal registration
requirements or failure to comply with the
regulations.

4. PRZEBIEG PROGRAMU LET’S SOLVE IT

1. Uczestnicy podczas prowadzonego Programu
Let’s Solve IT będą mogli skorzystać z
konsultacji z Ekspertami z następujących
obszarów: nowych technologii,
prawa i
własności intelektualnej – programowaniem,
user experience, zarządzaniem zespołem,
i
rekrutacją, umiejętnościami miękkimi
pokrewnych.

4. COURSE OF THE LET'S SOLVE IT
PROGRAM
1. During the Let's Solve IT Program,
participants will be able to consult experts in
the following areas: new technologies, law
and intellectual property - programming, user
experience, team management, recruitment,
soft skills and related skills.
Contact between the Organizer and
Participants will take place via e-mails to the

Kontakt
Organizatorem
a
pomiędzy
Uczestnikami będzie odbywał się za
pośrednictwem wiadomości mailowych, na
podany przez Uczestnika podczas rejestracji
adres-email.

e-mail address provided by the Participant
during registration.

2. Dopuszczalne jest by w jednym spotkaniu
konsultacyjnym z ekspertem uczestniczyło
dwóch Uczestników jednocześnie (jako
grupa). Wówczas należy w formularzu
rezerwacji spotkania podać adres e-mail
dodatkowej osoby w polu “Guest email”.

2. It is permissible for two Participants to
participate in one consultation meeting with
an expert simultaneously (as a group). In such
case, the additional person's e-mail address
should be provided in the "Guest email" field
in the booking form.

3. Uczestnik może samodzielnie wybrać
Eksperta, z którym chciałby odbyć
konsultację. By tego dokonać należy
formularz
a
wypełnić
zgłoszeniowy,
następnie, po otrzymaniu dostępu do linków
uprawniających do umówienia spotkania z
ekspertami z danej dziedziny, zapoznać się z
dostępnym harmonogamem (pod linkiem
kierującym do zewnętrznej platformy
Calendly), wskazanym przez Eksperta i
wybrać wolny termin spośród możliwych do
rezerwacji. W sytuacji gdy Ekspert, który
został wybrany przez Uczestnika w pierwszej
kolejności nie wskazał (lub nie posiada)
wolnych terminów w danym przedziale
czasowym, który jest
dogodny dla
Uczestnika, może on wówczas umówić
spotkanie z innym Ekspertem z danej
dziedziny.

3. The Participant may independently select an
Expert with whom he would like to consult.
To do this, complete the application form,
and then, after receiving access to the links
authorizing to arrange a meeting with experts
in a given field, read the available schedule
(under the link to the external Calendly
platform), indicated by the Expert and select
a free date from among the possible for
booking. In a situation where the Expert who
was selected by the Participant in the first
place did not indicate (or does not have) free
dates in a given time period that is
convenient for the Participant, he may then
arrange a meeting with another Expert in a
given field.

4. Narzędziem do ustalania spotkań z
Ekspertami będzie zewnętrzna aplikacja
Calendly, linki umożliwiające umówienie
spotkania będą dostępne na Stronie
internetowej. Uczestnik otrzyma Instrukcję
sposobu zapisów na 30-minutowe spotkania.

4. The tool for arranging meetings with Experts
will be the external Calendly application, links
enabling the appointment of the meeting will
be available on the Website. The participant
will receive an Instruction on how to register
for 30-minute meetings.

5. Spotkania konsultacyjne online z Ekspertem,
umawiane
za pośrednictwem Strony
internetowej przekierowującej do platformy
Calendly.com, będą odbywać się na
platformie
wybranej
przez
Eksperta.
Dopuszczamy korzystanie z platform: Zoom,
GoToMeeting, Google Meet lub Microsoft
Teams.

5. Online consultation meetings with the Expert,
arranged via the Website redirecting to the
Calendly.com platform, will take place on the
platform selected by the Expert. We allow the
use of the following platforms: Zoom,
GoToMeeting, Google Meet or Microsoft
Teams.

6. Podczas umawiania spotkania online z
Ekspertem Uczestnik będzie poproszony o
określenie tematu/problemu, który chciałby
omówić z Ekspertem i podanie go w
formularzu. Na tej podstawie dany Ekspert
będzie mógł wstępnie zweryfikować, czy
problem leży w zasięgu jego wiedzy
eksperckiej lub ewentualnie przygotować się
do odpowiednio do spotkania.Na poczet
realizacji założeń Programu Let’s Solve IT,
stworzony
harmonogram
będzie
uwzględniający start oraz zakończenie
terminów, w których uczestnicy mogą zapisać
na
konsultacje
z
Ekspertem.
się
Harmonogram będzie stanowił załącznik do
niniejszego regulaminu.

6. When arranging an online meeting with an
Expert, the Participant will be asked to
specify a topic / problem that he would like
to discuss with the Expert and to state it in
the form. On this basis, a given Expert will be
able to pre-verify whether the problem is
within the scope of his expert knowledge or
possibly prepare for the meeting accordingly.
consultations with an Expert. The schedule
will be attached to these regulations.

7. Możliwość odwołania lub zmiany terminu
spotkania z ekspertem będzie dostępna w
linku potwierdzającym wizytę, co będzie
dodatkowo
w
Instrukcji
wyjaśnione
umawiania
Uczestnik
jest
spotkań.
zobowiązany do odwoływania spotkania gdy
będzie niemożliwe odbycie rozmowy, lub
zmiany terminu, zgodnie z Instrukcją, w celu
maksymalizacji uzyskania efektów Programu
oraz udostępnienia innym możliwość
kontaktu.

7. The possibility to cancel or change the date of
the meeting with the expert will be available
in the link confirming the visit, which will be
additionally explained in the Instructions for
arranging meetings. The participant is obliged
to cancel the meeting when it is impossible to
hold the conversation, or to change the date,
in accordance with the Instructions, in order
to maximize the effects of the Program and
provide others with the possibility of contact.

8. W przypadku niepojawienia się Eksperta lub
Uczestnika na spotkaniu, Uczestnik oraz
Ekspert są zobowiązani do poinformowania
Organizatora o tym fakcie na adres:
letssolveit@womenintechnology.pl.

8. If the Expert or Participant does not appear at
the meeting, the Participant and the Expert
are obliged to inform the Organizer about this
fact
at
the
following
address:
letssolveit@womenintechnology.pl.

5. DANE OSOBOWE

5. PERSONAL DATA

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały The rules for the processing of personal data are
uregulowane w Polityce prywatności dostępnej: regulated in the Privacy Policy available:
https://letssolveit.pl/.
https://letssolveit.pl/.
6. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Programem Let’s
Solve IT należy przesłać Organizatorowi w
formie
elektronicznej
na
adres
letssolveit@womenintechnology.pl lub w
formie pisemnej na adres siedziby
Organizatora wraz z uzasadnieniem oraz
wskazaniem żądanego sposobu rozpatrzenia
reklamacji przez Organizatora.

6. COMPLAINTS
1. Complaints related to the Let’s Solve IT
Program should be sent to the Organizer in
electronic
form
to
the
address
letssolveit@womenintechnology.pl or in
writing to the address of the Organizer's
office together with the justification and
indication of the desired method of
considering the complaint by the Organizer.

2. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni
rozpatrzy reklamację. O rozpatrzeniu
reklamacji i jej wyniku Organizator
powiadomi Uczestnika w wiadomości
wysłanej na adres podany przez Uczestnika w
reklamacji.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2. The organizer will consider the complaint
within 14 (fourteen) days. The Organizer will
notify the Participant about the consideration
of the complaint and its result in a message
sent to the address provided by the
Participant in the complaint.
7. RESPONSIBILITY

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
lub
jakąkolwiek
szkodę
majątkową
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w
wyniku wzięcia udziału w Projekcie Let’s Solve
IT.

1. The Organizer is not responsible for any
material or non-pecuniary damage suffered
by the Participant as a result of participating
in the Let's Solve IT Project.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność
w przypadku, gdy jego oprogramowanie,
zachowanie,
praca
twórcza
będąca
elementem konsultacji z Ekspertem naruszało
powszechnie obowiązującego prawa lub
prawa osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje
się do wstąpienia do sporu w miejsce
Organizatora lub występowania wspólnie z
Organizatorem w postępowaniu sądowym, w
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z
roszczeniem
skierowanym
przeciwko
Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw
przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się
zwrócić Organizatorowi wszelkie wydatki, w
tym koszty obsługi prawnej poniesienie przez
Organizatora, poniesione przez Organizatora
w związku z ww. roszczeniem.

2. The Participant is solely responsible if his
software, behavior, creative work being part
of the consultation with the Expert violated
the generally applicable law or the rights of
third parties. The Participant undertakes to
join the dispute in place of the Organizer or
to act together with the Organizer in court
proceedings, in the event of a third party
bringing a claim against the Organizer due to
violation of its rights by the Participant. The
Participant undertakes to reimburse the
Organizer for all expenses, including legal
costs incurred by the Organizer, incurred by
the Organizer in connection with the
above-mentioned claim.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8. FINAL PROVISIONS

1. Prawem
dla
właściwym
zobowiązań
wynikających z Umów i Regulaminu będzie
prawo polskie. Umowy są zawierane w języku
polskim. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.

1. The law applicable to the obligations under
the Agreements and Regulations will be
Polish law. Agreements are concluded in
Polish. In matters not covered by these
Regulations, the provisions of the Civil Code,
the Act on Copyright and Related Rights and
other relevant provisions of Polish law shall
apply.

2. Wszelkie
dodatkowe
i
indywidualne
porozumienia pomiędzy Uczestnikami a
Organizatorem wymagają formy pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem nieważności.

2. Any additional and individual agreements
between Participants and the Organizer shall
be made in writing or in electronic form,
otherwise null and void.

3. Organizator
niniejszy
może
zmienić
Regulamin z ważnych powodów prawnych
(zmiana porządku prawnego lub formy
prawnej działalności Organizatora) lub
technicznych
(modernizacja
procesu
rejestracji, strony internetowej Organizatora
lub Formularza Zgłoszeniowego). Uczestnicy
poinformowani
o
zmianie
zostaną
Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na
stronie
strony
internetowej
głównej
Organizatora przez 7 (siedem) dni przed
wejściem jego w życie. Uczestnik ponownie
akceptuje
lub
odmawia
akceptacji
postanowień Regulaminu. Jeżeli Uczestnik
nie zaakceptował nowego Regulaminu w tym
terminie, uznaje się, iż nie zaakceptował on
zmienionego Regulaminu i przysługuje mu
prawo do rezygnacji z uczestnictwa w
Projekcie Let’s Solve IT.

3. The Organizer may change these Regulations
for important legal reasons (change of the
legal order or legal form of the Organiser's
activity) or technical reasons (modernization
of the registration process, the Organiser's
website or the Application Form). Participants
will be informed about the change in the
Regulations in a message displayed on the
main page of the Organizer's website for 7
(seven) days before its entry into force. The
participant again accepts or refuses to accept
the provisions of the Regulations. If the
Participant has not accepted the new
Regulations within this period, it is
considered that he has not accepted the
amended Regulations and has the right to
resign from participation in the Let's Solve IT
Project.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem
będącym konsumentem dotyczącego umowy
o udział w Projekcie Let’s Solve IT, konsument
jest
uprawniony
do skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.
poprzez złożenie skargi w wybranym języku
urzędowym Unii Europejskiej, w tym również
w języku polskim, za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

4. In the event of a dispute arising between the
Organizer and the Participant who is a
consumer regarding the contract for
participation in the Let's Solve IT Project, the
consumer is entitled to use extrajudicial
means of dealing with complaints and
redress, including by submitting a complaint
in a selected official language of the
European Union, including Polish, via the EU
ODR internet platform, available at:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy
uczestnictwa jest wyłączone na podstaw art.
38 ustawy o Prawach konsumenta.

5. The consumer right to withdraw from the
Participation Agreement is excluded pursuant
to art. 38 of the Act on Consumer Rights.

6. Data wejścia w życie Regulaminu: 11.02.2021

6. The Regulations
11/02/2021
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Załącznik: “Harmonogram Programu Let’s solve IT”

Harmonogram II edycji Let’s solve IT
Pon

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

13.02

14.02

- START
ZAPISÓW do
PROGRAMU
- Start
dostępnych
terminów na
konsultacje
na WEEK I

WEEK
I

15.02

16.02

17.02

18.02

19.02

START
KONSULTACJI

WEEK

22.02

20.02

21.02

Nowe dostępne terminy na
konsultacje na WEEK II*
23.02

24.03

25.02

26.02

II

27.02

28.02

Nowe dostępne terminy na
konsultacje na WEEK III*

WEEK

1.03

2.03

3.03

4.03

5.03

III

WEEK

6.03

7.03

Nowe dostępne terminy na
konsultacje na WEEK IV*
8.03

9.03

10.03

IV

11.03

12.03

13.03

14.03
- Koniec
zapisów
- KONIEC
PROGRAMU

* umieszczanie przez Ekspertów dostępności na kolejny weekend będzie miało miejsce od pt. do niedzieli g.
18:00, weekendu poprzedzającego rozpoczęcie nowego tygodnia trwania programu Let’s solve IT.
- zapisy/rejestracja do programu Let’s solve IT

EN:
Appendix: "Let’s solve IT Program schedule"
Schedule of the 2nd edition of Let’s solve IT

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

13/02

14/02

- START OF
REGISTRATIO
N FOR THE
PROGRAM
- Start of
available
consultation
dates for
WEEK I

WEEK
I

15/02

16/02

17/02

18/02

19/.02

START OF
CONSULTATIO
NS

WEEK

22/02

20/02

21/02

New available dates for
consultation on WEEK II*
23/02

24/03

25/02

26/02

II

27/02

28/02

New available dates for
consultation on WEEK III*

WEEK

1/03

2/03

3/03

4/03

5/03

III

WEEK

6/03

7/03

New available dates for
consultation on WEEK IV*
8/03

9/03

10/03

11/03

IV

12/03

13/03

14/03
- End of

registration
- END OF
THE
PROGRAM

* Experts posting availability for the next weekend will take place from Fri. until Sunday, 6 p.m., the weekend
preceding the start of the new week of the Let’s solve IT program.
- enrollment / registration for the Let’s solve IT program

