
REGULAMIN WARSZTATÓW/SZKOLENIA 

Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowcych - 23-24 maja 2019 r. 

  

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki udziału w konferencji organizowanej pod 

nazwą „Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowcych” (zwanym dalej "Warsztatami") organizowanym 

przez Ariergarda Sp. z o.o., w tym rejestracji Warsztatach za pośrednictwem serwisu 

internetowego www.miodo.org (zwanego dalej „Serwisem”), bądź drogą tradycyjną. Rejestracja na Warsztaty 

jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

 

§ I. Informacje ogólne 

1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach organizowanym przez Ariergarda 

Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Janasa 4, tel. +48 (32) 723 21 51, e-

mail: biuro@ariergarda.pl, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000572155, NIP: 629-247-26-82, REGON: 362286349 (zwaną dalej jako „Ariergarda” lub „Organizator”). 

2.     Postanowienia niniejszego Regulaminu uczestnictwa w konferencji obowiązują wszystkich uczestników 

Warsztatów. 

3.     Ariergarda jest organizatorem Warsztatów prezentowanych na stronie Serwisu. Zamieszczona za 

pośrednictwem Serwisu informacja o organizowanym wydarzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, 

stanowi ofertę. 

4.     Tematyka Warsztatów oraz jego dokładna agenda są za każdym razem wskazywane za pośrednictwem 

Serwisu. Ariergarda zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Ariergarda istnieje możliwość zmiany prelegentów 

oraz agendy Warsztatów. 

 

§ II. Warunki uczestnictwa 

1.     Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział poprzez formularz 

rejestracyjny zamieszczony na stronach Serwisu, oraz opłaciła wszystkie zobowiązania związane z 

uczestnictwem w Warsztatach na podstawie wystawionych przez Organizatora faktur VAT (zwana dalej 

„Uczestnikiem”). 

2.     Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom, które posiadają nieuregulowane 

jakiekolwiek zobowiązania w stosunku do Ariergarda. 

3.     Obowiązuje całkowity zakaz podejmowania przez Uczestników działań o charakterze promocyjnym innych 

przedsiębiorców w trakcie trwania Warsztatów. Podjęcie w/w działań bez uzgodnienia z Organizatorem 

skutkować będzie wystawieniem faktury VAT za odpowiedni pakiet sponsorski ustalony zgodnie z wolą 

Organizatora. 

4.     Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Warsztatów osób zakłócających porządek oraz 

przekraczających ogólnie przyjęte normy zachowania lub dobrego współżycia społecznego. 

5.     Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowe przed 

terminem rozpoczęcia Warsztatów wskazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub do momentu 

wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

6.     Ariergarda zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w terminie 5 dni roboczych przed terminem 

rozpoczęciem Warsztatów w razie braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych Uczestników. W takim 

wypadku Uczestnicy otrzymają niezwłocznie powiadomienie drogą elektroniczną o odwołaniu Warsztatów oraz 

ewentualną propozycję nowego terminu Warsztatów, jak również zwrot całości wpłaconej kwoty jeśli nowo 

zaproponowany termin nie będzie odpowiadał Uczestnikowi. 

7.     Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach będzie realizowane poprzez wypełnienie stosownego formularza 

za pośrednictwem Serwisu, w szczególności poprzez podanie danych uczestnika (imienia, nazwiska, adres e-

mail oraz numeru telefonu) oraz danych płatnika i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, bądź 

poprzez wysłanie drogą pocztową lub e-mailem (skan formularza zgłoszeniowego przesłany 

na adres miodo@miodo.org) formularza, o którym mowa powyżej na adres Ariergarda. 

8.     W przypadku, gdy zgłoszenia, o którym mowa w § II. ust. 7, dokonuje osoba, która nie jest uczestnikiem, 

oświadcza ona, że jest ona uprawniona do podania danych uczestnika na potrzeby jego udziału w Warsztatach 

oraz ponosi pełną odpowiedzialność za podane dane a także udzielone w imieniu uczestnika zgody. 
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9.     Umowa o udział w Warsztatach jest zawarta pomiędzy Uczestnikiem, a Ariergarda, bądź pomiędzy 

płatnikiem, a Ariergarda (w przypadku, gdy zgłoszenia i zapłaty ceny dokonuje podmiot inny niż Uczestnik) z 

chwilą wysłania zgłoszenia, o którym mowa w § II. ust. 8, drogą elektroniczną, bądź doręczenia go Ariergarda 

drogą tradycyjną. Treść zawartej umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie 

informacje zamieszczone za pośrednictwem Serwisu. 

10.   W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, istnieje możliwość 

wystawienia faktury z 14-dniowym terminem płatności, płatnej po wydarzeniu. 

11.   Po przesłaniu właściwego oświadczenia istnieje możliwość wystawienia faktury zwolnionej z VAT. 

 

III. Przepisy przeciwpożarowe 

1.    Każdy Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ogólnych przepisów i poleceń w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zasad porządkowych ustalonych przez Organizatora w Regulaminie. 

2.     W szczególności zabronione jest: 

a)      palenie tytoniu i używanie otwartego ognia, 

b)      korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, 

c)      podłączenie do sieci elektrycznej urządzeń o łącznej mocy przekraczającej zgłoszoną Organizatorowi, 

d)      pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, 

e)      wnoszenie na teren Warsztatów materiałów łatwopalnych i chemikaliów, 

f)       zastawianie przejść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowanie przejść ewakuacyjnych. 

 

§ IV. Koszty 

1.     Cena udziału w Warsztatach dla jednego uczestnika jest podawana za każdym razem za pośrednictwem 

Serwisu i może być różna w zależności od czasu dokonywania zgłoszenia o którym mowa w § II. ust. 3 

Regulaminu. 

2.     Cena, o której mowa w § IV. ust. 1, obejmuje udział w Warsztatach Udział jednej osoby w Warsztatach, 

nocleg w pokoju 2/os ze śniadaniem, obiad pierwszego i drugiego dnia, bufet kawowy, wieczorna kolacja w 

pierwszym dniu Warsztatów, materiały szkoleniowe, Certyfikat uczestnictwa 

3.     Cena nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników do miejsca organizacji Warsztatów. 

4.     Cena, o której mowa w § IV. ust. 1, powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy Ariergarda o numerze 

82 1030 0019 0109 8503 0012 5382 nie później, niż w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia Warsztatów lub 

terminie wskazanym w indywidualnej fakturze proforma lub fakturze VAT. W przypadku indywidualnych 

ustaleń z Organizatorem, istnieje możliwość zmiany terminu płatności za udział w Warsztatach. 

5.     W przypadku braku wolnych noclegów, cena może zostać zaktualizowana za pośrednictwem serwisu i 

zostaje podana na stronie rejestracji wraz z informacją, że w kwocie udziału nie jest zawarty nocleg podczas 

konferencji. Uczestnik będzie dysponował informacją o braku noclegu przed rejestracją. W takim wypadku cena 

obejmowała będzie udział jednej osoby w Warsztatach, obiad pierwszego i drugiego dnia, bufet kawowy, 

wieczorna kolacja w pierwszym dniu Warsztatów, materiały szkoleniowe, Certyfikat uczestnictwa.  

 

§ V. Rezygnacja z udziału 

1.  W przypadku, gdy Ariergarda przewiduje możliwość rezygnacji z Warsztatów, o czym poinformuje za 

pomocą Serwisu, uczestnik bądź płatnik (będący stroną umowy o której mowa w § II. ust. 5 Regulaminu) może 

odstąpić od Umowy, o której mowa w § II. ust. 9 bez konieczności podawania przyczyn oraz poniesienia 

jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, o której mowa w § IV. ust. 1, w terminie do 5 dni roboczych przed 

datą Warsztatów. 

2. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w § V. ust. 1, w przypadku, gdy umowa, o której mowa w § II. 

ust.9 Regulaminu, jest zawarta przez uczestnika bądź płatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, uczestnik bądź płatnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając 

Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia w którym doszło 

do zawarcia umowy, o której mowa w § II. ust. 9. 

3. Rezygnacja z udziału w Warsztatach po 16 maja 2019 r. wiąże się z koniecznością wniesienia całości ceny w 

wysokości wskazanej w Serwisie. 

4. Nieobecność uczestnika na Warsztatach bez uprzedniego odstąpienia od umowy zgodnie z trybem 

wskazanym powyżej nie zwalnia uczestnika lub płatnika z obowiązku zapłaty ceny, o której mowa w § IV. ust. 1 

Regulaminu, a jednocześnie pozbawia go uprawnienia do ubiegania się o otrzymanie certyfikatu uczestnictwa. 



5. Po skutecznym odstąpieniu o czym mowa w § V ust. 1 i 2., uczestnik zostaje niezwłocznie skreślony z listy 

uczestników Warsztatach i w przypadku, gdy jest do tego uprawniony, otrzymuje zwrot dokonanej wpłaty na 

podany przez siebie numer rachunku bankowego. 

6. Uczestnik lub płatnik będący stroną umowy, o której mowa w § II. ust. 9 Regulaminu, ma prawo przekazać 

prawo uczestnictwa w Warsztatach osobie trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 2 dni 

roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatów, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Ariergarda drogą 

elektroniczną bądź telefonicznie. 

 

§ V. Obowiązki stron 

1.     Do obowiązków Ariergarda należy: 

a)     zrealizowanie programu Warsztatów zgodnie z agendą zamieszczoną na Serwisie, 

b)     zapewnienie materiałów konferencyjnych, 

c)     zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia Warsztatów, 

d)     wydanie uczestnikom imiennych certyfikatów uczestnictwa, 

e)     zapewnienie innych dodatkowych usług, w tym noclegu, wyżywienia, przerw kawowych, zgodnie z treścią 

oferty przeprowadzenia Warsztatów zamieszczonej za pośrednictwem Serwisu. 

2.     Do obowiązków uczestnika i płatnika Warsztatów należy: 

a)     zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, 

b)     dokonanie na rzecz Ariergardy wpłaty ceny we wskazanych w niniejszym Regulaminie terminie, 

c)     potwierdzenie odbioru materiałów konferencyjnych, 

d)     przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

§ VI. Odpowiedzialność 

Treści przekazane przez Ariergarda uczestnikowi w trakcie trwania Warsztatów mają charakter wyłącznie 

edukacyjny. Ariergarda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób 

trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności 

zdobytych w trakcie Warsztatów, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

 

§ VII. Reklamacje 

1.    W trakcie trwania Warsztatów uczestnik zobowiązany jest bez zwłoki powiadomić Ariergarda o wszelkich 

nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie Warsztatów. 

2.    Uczestnik lub płatnik może składać reklamacje dotyczące Warsztatów najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

zakończenia Warsztatów, w formie pisemnej, na adres siedziby Ariergarda lub w formie elektronicznej na adres 

email:  biuro@ariergarda.pl. 

3.    Ariergarda rozpatrzy złożone reklamacje w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania i przekaże swoje 

stanowisko pisemnie, na wskazany w reklamacji adres. 

 

§ VIII. Ochrona danych osobowych 

1.   Administratorem danych osobowych jest spółka Ariergarda sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-855) przy 

ul. Janasa 4.  

2.    W przypadku, gdy zgłoszenia udziału w Warsztatach dokonuje osoba inna, niż Uczestnik Warsztatów 

(płatnik), oświadcza on, że jest uprawniona do udostępnienia danych osobowych Uczestnika w celu 

umożliwienia zgłoszenia udziału i dalszego udziału Uczestnika w Warsztatach w zakresie wskazanym w 

niniejszym Regulaminie.  

3.    Uczestnik Warsztatów ma możliwość (nie zależnie od akceptacji niniejszego Regulaminu) wyrazić 

dobrowolne następujące zgody na przesyłane informacji handlowych drogą elektroniczną za pomocą 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (przesyłanie informacji drogę elektroniczną). 

4. Szczegółowe informacje dla poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane przez 

administratora, wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. 

„RODO”) znajdują się na stronie: www.ariergarda.pl/klauzule/. 

5. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z administratorem 

następującymi kanałami 

- wysyłając maila na adres: biuro@ariergarda.pl, 
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- za pomocą formularza kontaktowego na stronie: www.ariergarda.pl/#kontakt 

- korespondencyjnie na adres siedziby. 

 

 

§ IX. Postanowienia końcowe 

1.    Ariergarda może w każdym czasie dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o dokonanych 

zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie może pogorszyć sytuacji 

prawnej Uczestników lub płatników, którzy przed datą zmiany Regulaminu zawarli umowę, o której mowa w § 

II. ust. 9 Regulaminu. 

2.    Treść Serwisu oraz materiałów konferencyjnych udostępnionych przez Ariergarda uczestnikowi podlega 

ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2019 roku. 

 

Prezes Zarządu 

/-/ 

Maciej Gruszczyński 

 


