
Regulamin uczestnictwa w konferencji  
Przyszłość e-commerce 

 

Postanowienia ogólne 

1. Konferencja Przyszłość e-commerce opisana na stronie http://trendyecommerce.pl/ jest 
organizowana przez firmę AKAT CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska nr 45, 50-227 Wrocław, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000729141, NIP: 8961578282, kapitał zakładowy 20 000,00 zł. zwana dalej 
„Administratorem Danych Osobowych” zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Współorganizatorem konferencji jest firma KAMMEDIA KAMILA GĘBIK ul. Powstańców 
Śląskich 56/29 53-333 Wrocław NIP: 8992578018 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

4. Konferencja – usługa szkoleniowa, odbywająca się w miejscu i czasie wskazanym przez 
Organizatora w oparciu o program podany na stronie http://trendyecommerce.pl/  
równoznaczna z określeniem „Konferencja”. W ramach konferencji odbywają się prelekcje, 
panele dyskusyjne, warsztaty, sesje szkoleniowe. 

5. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła 
chęć uczestnictwa w Konferencji realizowanym przez Organizatora i dokonała prawidłowego 
zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji. 

6. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zgłoszenia i 
zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na usługi szkoleniowe z Organizatorem. 

7. Formularz Zgłoszenia – interaktywny formularz dostępny na stronach internetowych 
wymienionych w pkt. I.1, umożliwiający zgłoszenie uczestnictwa. W Formularzu Zgłoszenia 
niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer 
domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu 
kontaktowego. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz 
numeru NIP. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa  

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza 
Zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej http://trendyecommerce.pl/ 

Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 
zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek 
zapłaty za uczestnictwo w Konferencji zgodnie z cennikiem biletowym dostępnym na stronie 
http://trendyecommerce.pl/ 

 

Warunki uczestnictwa oraz płatności 

1. Udział w konferencji jest płatny. 
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2. Wstęp na teren Konferencji jest odpłatny i możliwy wyłącznie po rejestracji w recepcji 
konferencyjnej. Przedstawiciele Organizatora obecni na recepcji posiadają listę uczestników, 
którzy opłacili bilety i zgodnie z nią weryfikują uczestników. 

3. Cennik biletów wstępu dostępny jest na stronie http://trendyecommerce.pl/ 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, w celu określenia przynależności 

branżowej uczestników i odmowy sprzedaży biletu osobom nienależącym do przedstawicieli 
grupy docelowej konferencji. 

5. Faktura VAT za uczestnictwo w Konferencji zostanie wystawiona po zakupie biletu i wysłana 
drogą elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia podczas zakupu 
biletu. 

6. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie posiada prawa 
odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza 
przypadkiem odwołania wydarzenia przez Organizatora. Bilety na wydarzenie są imienne. 

7. W przypadku nie wzięcia udziału w Konferencji, niewykorzystany zakupiony bilet nie polega 
zwrotowi. 

8. Do 3 dni przed Konferencją można podać dane osób, które pojawią się w zastępstwie za 
zgłoszone osoby. 

9. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od Organizatora. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem 

kosztów wpłaconych pieniędzy. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie 

lub skrócenie konferencji z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 
zdarzenie będące poza kontrolą organizatorów, które powodują, że wykonanie zobowiązań 
jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. 
Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy 
urządzeń dostarczających energię elektryczną, przerwy w dostawach energii eklektycznej z 
przyczyn, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności oraz sytuacja 
epidemiologiczna związaną z pandemią COVID 19 i związanymi z tym obostrzeniami i 
regulacjami narzuconymi przez Ministerstwo Rozwoju RP. 

 

Przetwarzanie danych 

1. Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obecną na stronie http://trendyecommerce.pl/ Polityką 
Prywatności. 

 

Zgoda na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku 

2. Uczestnicy konferencji na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 
2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę na 
wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas konferencji oraz nieodpłatne, 
wielokrotne, rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

3. Udział w konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, 
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub 
wypowiedzi uczestnika w związku z konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, 
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pokazywanie, udostępnianie tego wizerunku i głosu poprzez stronę internetową, telewizję, 
informacje prasowe i media społecznościowe na potrzeby przedstawienia konferencji lub 
działalności Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora 
z tego tytułu. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody, 
akceptacji. 

 

Prawa autorskie 

1. Konferencja, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory 
i metody prezentowane podczas Konferencji, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Konferencji nie nabywa 
jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. 

2. Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie 
takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności 
karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 
r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.) 

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP. 

2. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych 
Organizatora lub wskazanych przez niego osób. 

3. Regulamin konferencji dostępny jest na stronie http://trendyecommerce.pl/ 
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla Organizatora. 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

http://trendyecommerce.pl/

