
REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH PRZEZ GOYKI 3 ART 
INKUBATOR 

 
 

I. Wprowadzenie 
 

Niniejszy Regulamin określa zakres oraz warunki udzielania bezpłatnych porad prawnych drogą 
elektroniczną przez Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie. 

 
II. Postanowienia Ogólne 

 
1. Porady prawne udzielane przez Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie (zwany dalej 
Organizatorem) są bezpłatne. 
2. Z bezpłatnych porad prawnych skorzystać mogą osoby fizyczne: twórcy i wykonawcy (zwani dalej 
Artystami).  
3. Zakres porad udzielanych w ramach programu bezpłatnych porad prawnych dotyczy prawa 
autorskiego i praw pokrewnych. Porady nie obejmują sporządzania opinii pisemnych oraz reprezentacji 
procesowej. 
4. Porady prawne udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą komunikatora wideo (Skype), 
jeden raz w tygodniu, podczas godzinnego dyżuru pełnionego przez prawnika. 
5. Organizator umieści na stronie internetowej www.goyki3.pl, w zakładce Pogotowie prawne dla 
artystów, informację o dniu i godzinie dyżuru, podczas którego będzie można skorzystać z porad 
prawnych. Wskazany termin dyżuru może ulec zmianie, a o zmianie tej Organizator zawiadomi 
niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji w ww. zakładce. 
6. Artysta chcący skorzystać z porady prawnej zobowiązany jest do przesłania na adres: 
pogotowieprawne@goyki3.pl zapytania, którego porada ma dotyczyć oraz wszelkich posiadanych 
dokumentów i informacji, niezbędnych do jej udzielenia. Przesłane zapytanie musi być opatrzone 
oświadczeniem, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i powierzenie danych osobowych stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
7. Organizator rejestruje na dany termin dyżuru prawnego zapytania w kwestiach prawnych objętych 
zakresem, o którym mowa w ust. 3 powyżej według kolejności ich wpływu. Na jeden termin dyżuru 
prawnego rejestrowana jest liczba zapytań, w przedmiocie których porady prawne udzielone są w czasie 
jednogodzinnego dyżuru  online. 
8. Zapytanie musi zostać przesłane na wskazany w ust. 6 powyżej adres email najpóźniej do godziny 
15:00 w ostatni dzień roboczy, w tygodniu poprzedzającym dyżur, na który chce się zapisać Artysta.  
9. Organizator poinformuje Artystę o terminie spotkania online (wyznaczonym zgodnie z ust. 7 powyżej) 
w celu uzyskania porady prawnej w przedmiocie przesłanego zapytania, powiadamiając go o tym 
w wiadomości e-mailowej przesłanej na adres podany w zgłoszeniu. Artysta ma obowiązek 
niezwłocznie, najpóźniej dnia następnego po dniu otrzymania zawiadomienia, potwierdzić wyznaczony 
przez Organizatora termin spotkania online poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mailowej. Brak 
potwierdzenia terminu we wskazanym w zdaniu poprzedzającym czasie skutkował będzie utratą 
możliwości wzięcia udziału w spotkaniu online. 
10. Artysta może odwołać spotkanie online najpóźniej na 24 godziny przez wyznaczonym terminem 
spotkania poprzez przesłanie, stosownej wiadomości mailowej, na adres wskazany powyżej.  
11. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do wskazania Artysty, któremu porada 
zostanie udzielona w pierwszej kolejności.  
12. W przypadku odwołania dyżuru, Artyści zapisani na poradę, w tym terminie, zostaną mailowo 
powiadomieni o jego odwołaniu oraz zostanie im zaproponowany nowy termin spotkania online. 
13. Artysta nie ma prawa utrwalania przebiegu spotkania online, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności zgody prawnika prowadzącego dyżur prawny.  

 
 

 III. Postanowienia Końcowe 
 
1. Porady prawne udzielane są na podstawie złożonych przez Artystę oświadczeń i dokumentów bez 
weryfikowania ich wiarygodności i prawdziwości. Pełną odpowiedzialność za prawdziwość 
i kompletność przekazanych na potrzeby udzielenia porady prawnej informacji oraz dokumentów ponosi 
Artysta. 
 2.Organizator może odmówić udzielenia porady w przypadku, gdy: 
- zapytanie jest niezgodne lub zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem; 

http://www.goyki3.pl/
mailto:pogotowieprawne@goyki3.pl


- do zapytania nie zostało dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i powierzenie 
danych osobowych; 
- wystąpił lub istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu właściwych przepisów prawa; 
- udzielenie porady online jest niemożliwe z przyczyn technicznych, nieleżących po stronie 
Organizatora. 
 - Artysta skorzystał z porady sześciokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
3.Porady udzielane przez Organizatora mają charakter konsultacji prawnych i nie są wiążące 
dla Artysty.  
4.Decyzja o skorzystaniu z porady i konsekwencje z tego wynikające obciążają wyłącznie Artystę.  
5. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej 
www.goyki3.pl . 
6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany treści regulaminu zostaną ogłoszone 
poprzez umieszczenie, przez Organizatora, na stronie www.goyki3.pl informacji o zmianie Regulaminu. 
 

 
 

 
 

 
 

Załącznik nr 1 
 

 
 

Oświadczenie 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie (dalej jako 

„Art Inkubator”) następujących danych osobowych: 

 

 (proszę zaznaczyć) 

 

[   ] imienia i nazwiska; 

 

[   ] adresu email; 

 

[    ] danych niezbędnych do połączenia za pomocą komunikatora Skype, o ile zawierają one dane osobowe; 

 

[…] danych zawartych w dokumentach lub informacjach przekazanych przeze mnie w związku z zapytaniem o 

udzielenie porady prawnej;  

 

[   ] wizerunku; 

 

poprzez zebranie ww. danych, w tym w zakresie wizerunku – jego utrwalenie na nagraniu ze spotkania online a 

następnie ich wykorzystanie w celu opracowania porady prawnej, kontaktu we wszystkich sprawach związanych z 

udzieleniem porady prawnej oraz archiwizowania. 

 

Zostałem/-am poinformowana, że wyrażenie zgody na podanie ww. danych osobowych oraz ich podanie jest 

dobrowolne oraz, że zgodę wyrażoną w niniejszym oświadczeniu mogę cofnąć w każdym czasie poprzez złożenie 

wobec Art Inkubatora stosownego oświadczenia na piśmie lub mailowo pod adresem 

pogotowieprawne@goyki3.pl, jak również że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania ww. danych do czasu cofnięcia zgody.  

 

http://www.goyki3.pl/
http://www.goyki3.pl/


Zostałem/-am również poinformowany o zasadach, podstawach i sposobie przetwarzania moich danych 

osobowych oraz o przysługujących mi w związku z tym przetwarzaniem uprawnieniach w klauzuli informacyjnej, 

która jest ogólnie dostępna na stronie Art Inkubatora.  

 

 

 

        ….………………………..… (data i podpis)  

 

 
 

 
Klauzula informacyjna  

 
Informujemy, że: 
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w związku ze złożeniem i realizacją 
zapytania o udzielenie bezpłatnej porady prawnej jest Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie, przy 
ul. Goyki 3, adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 26/4, 81-781 Sopot. Administrator wyznaczył 
inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: 
iod@msb.com.pl 
2. Celem zbierania danych jest przygotowanie i udzielenie bezpłatnej porady prawnej online oraz 
podjęcie kontaktu w sprawie realizacji zapytania o poradę prawną. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie w jakim przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody; 
- art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i udzielenia porady prawnej. 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą jedynie podmioty, z których usług Administrator korzysta w celu realizacji 
bezpłatnych porad prawnych online. 
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu ich przekazania w zakresie w 
jakim jest to niezbędne dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi, a w 
pozostałym zakresie do czasu, jaki jest niezbędny do zrealizowania bezpłatnej porady prawnej online 
lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody. 
 


