
Regulamin konferencji online „OdNowa Miłość” 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin obowiązuje od momentu zakupu biletu 
2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 
a) Cena – cena za udział w konferencji online, 
b) Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej, 
c) Konferencja – konferencja „OdNowa Miłość” organizowana w dniu 23 października 2021 na zasadach 

określonych w Regulaminie, 
d) Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników 

w Konferencji online 
e) Organizator – Klinika OdNowa 33 Sp.z.o.o NIP: 957-111-96-21 al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk 
f) osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik, 
g) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki konferencji online, określający prawa i 

obowiązki Organizatora i Uczestnika, 
h) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w konferencji online, 
i) Uczestnik – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem  
j) Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie konferencji online zawarta pomiędzy Uczestnikiem i 

Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie. 
k) Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego. 
l) Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, 

posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę 
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru 
zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego 
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym 
dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. 

 
§2. WYMAGANIA TECHNICZNE 
Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z 
Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet. 
 
§3. REJESTRACJA 
1. Rejestracji można dokonać wyłącznie poprzez zgłoszenie na stronie konferencji_. W treści maila należy 
podać: imię, nazwisko oraz e-mail, który będzie używany do rejestracji Uczestnika  
2. Warunkiem udziału w konferencji online jest: 
a)  przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu; 
b) dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; 
c) dostęp do poczty elektronicznej; 
d) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji Google Chrome lub Mozilla Firefox 

e) wymagane stabilne połączenie internetowe 
 

§4.CENA ZA UDZIAŁ 
 

1. Udział w konferencji online jest płatny. 
1. Cena biletu do 16 października 2021 to 129 zł netto oraz 169 zł netto od 17 października 2021. 
2. Cena obejmuje udział w konferencji online oraz dostęp przez 12 miesięcy do nagrań z konferencji. 
3. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Organizatorem 

 
 

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG 
 

1. Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych tematem konferencji. 



2. Konferencja online „Dziewczyny na fali“ jest organizowana przez Narodowe Muzeum Morskie w 
Gdańsku przy wsparciu finansowym Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w 
Gdańsku. W czasie Konferencji online mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne. 

3. Warunkiem udziału w Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu  
4. Rejestracja dostępna jest na stronie ________ 
5. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora. 
6. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji online Uczestnikowi w przypadku, gdy 

pula miejsc zostanie wyczerpana. 
7. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i 

prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi. 
8. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji online. 
9. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Konferencji. 

Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji online. 
 
§6. OCHRONA DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas rejestracji przez Uczestników Konferencji 
online, jest Klinika OdNowa 33 Sp.z.o.o NIP: 957-111-96-21 al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Klinika OdNowa 33 Sp.z.o.o NIP: 957-111-96-21 al. Zwycięstwa 
46/1, 80-210 Gdańsk 

3. w celu realizacji wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 
wydarzeniu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby – art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.L. nr 
119). Dane są niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwa w konferencji i jej realizacji. W zakresie 
badania satysfakcji Uczestników podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Organizatora – art. 6f RODO. 

5. Uczestnikowi  jak i opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.  

6. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż jej cofnięcie nie wpływa 
na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak 
dalszy udział w wydarzeniu. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania wydarzenia oraz przez okres przedawnienia 
roszczeń. 
 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika, 
b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego 

dostępności; 
c) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które 

spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą 
Rejestracji; 

 
§8. REKLAMACJE 

 
1. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia podstawy 

reklamacji. Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, email) oraz możliwie dokładnie opisać 
nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt na adres e-mail do 
Organizatora. 



2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni. 
Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator prześle rozstrzygnięcie reklamacji za pomocą poczty 
elektronicznej 

3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia 
reklamacyjnego. 

 
 

§9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

1. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i wideo 
wykorzystywane do promocji Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie 
trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione. 

2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo 
osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z 
produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów 
Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów 
konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i 
nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 
O prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Uczestnikowi, ani żadnej osobie trzeciej, nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani 
zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw 
własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji. 

 
 

§ 10 USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Uczestnik - Konsument oraz Przedsiębiorca-
Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w 
terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

2. Uczestnik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który zalogował się w celu uczestniczenia w 
Konferencji, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e: mail Organizatora wskazany w § 5 
ust .7 
 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy. 
2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy 

lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym 
celu prosimy o kontakt. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
4. Każdy nowy regulamin obowiązuje osoby, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub 

zaakceptowały nowy regulamin. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jej odwołania w 

przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania 
Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online 
w przypadku zachowań niezgodnych z prawem, zachowaniem niezgodnym z zasadami współżycia 
społecznego, niestosownym zachowywaniu się Uczestnika w trakcie Konferencji Online. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 



8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z 
postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. 

9. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Powyższe postanowienie nie narusza praw 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa uczestników konsumentów lub 
przedsiębiorców - konsumentów.  

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw 
Uczestników przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W 
przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, 
pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia znajdują zastosowanie w najszerszym 
zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

11. Organizator informuje, iż w przypadku powstania sporu, w szczególności w przypadku sporu co do 
rozpatrzenia reklamacji oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej 
istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
praw. Konsumenci mogą korzystać z pomocy rzeczników praw konsumenta, organizacji 
pozarządowych lub innych podmiotów.  

12. Celem zapoznania się zasadami dostępu do pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, można 
zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób 
rozpatrywania sporów. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.uokik.gov.pl/.  

 

Regulamin konferencji obowiązuje od dnia 27.08.2021 r. 

https://www.uokik.gov.pl/

