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Regulamin organizacji Konferencji Myślenie Krytyczne skutecznym rozwiązaniem w czasach 
edukacji hybrydowej  

 
 

§1. 
Informacje wstępne 

 
1. Regulamin określa zasady organizacji oraz przeprowadzenia Konferencji organizowanej przez 

Organizatora. Każdy Uczestnik jest zobowiązany, z momentem podjęcia czynności 
zmierzających do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora do zapoznania się z 
postanowieniami i przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

2. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora jest wyrażanie 
zgody na związanie się̨ warunkami Regulaminu.  

3. Konferencja online odbędzie się w dniu 28.11.2020 r. i będzie transmitowana za pośrednictwem 
sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się na 
stronie https://app.evenea.pl/event/myslenie-krytyczne-konferencja/ 

 
§2. 

Definicje 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: 

1. Formularz zgłoszeniowy– oznacza formularz udostępniony na stronie internetowej 
Organizatora, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonuje zapisu na  Konferencję. 

2. Konferencja- oznacza konferencję organizowaną przez Organizatora online w dniu  
28.11.2020 r., w której może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa 
opisane w niniejszym Regulaminie.   

3. Organizator- oznacza TOC dla Edukacji Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. 
Szyprów 9D/10, 80-335 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000419447, posiadającą NIP: 5842727225, kapitał 
zakładowy w wysokości 5000,00 zł. 

4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.  
5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Serwis– oznacza stronę internetową www.landpage.co/konferencja-myslenie-krytyczne 
7. Uczestnik- oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która dokonała zgłoszenia udziału w  

Konferencji. 
8. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.  
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.). 
10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r.,poz. 1231 z późn. zm.).  
 

§ 3. 
 Zasady ogólne 

 
1. Organizator przeprowadza Konferencję w zakresie i terminie wskazanym na stronie Serwisu. 
2. Konferencja jest skierowana do nauczycieli, dyrektorów, psychologów, doradców zawodowych, 

tutorów i rodziców,  
3. Uczestnik może zostać poproszony przez Organizatora po zakończeniu Konferencji 

o wypełnienie testu lub ankiety w formie elektronicznej, której celem będzie ocena organizacji i 
metodyki Konferencji oraz trenera lub trenerów prowadzących Konferencję. Dane te będą 
zbierane anonimowo przez Organizatora wyłącznie w celach informacyjnych. 

4. Konferencja jest prowadzona przez Organizatora (trenerów działających w imieniu 
Organizatora) zgodnie z planem przedstawionym na stronie Konferencji. 
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5. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji 
w innym języku niż język polski.  

6. Konferencja ma charakter zamknięty.  
7. Wzięcie udziału w Konferencji jest uzależnione od posiadania przez Uczestnika komputera lub 

innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez 
niego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

8. W celu prawidłowego  wzięcia udziału w Konferencji wymagana jest także  przeglądarka 
Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari bądź FireFox Mozilla w wersji z co najmniej 2 
ostatnich lat oraz  włączenie w przeglądarce internetowej Uczestnika obsługi JavaScript oraz 
plików cookies.  

9. Organizator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości  oraz brak możliwości wzięcia udziału 
w Konferencji powstałe w związku z niespełnieniem przez Uczestnika wymogów wskazanych  
w ust. 7-8 powyżej. 

10. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Organizator informuje 
Uczestnika, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze 
standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje 
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.  

11. Uczestnik nie powinien używać komputera oraz jakiegokolwiek innego urządzenia 
pozwalającego na korzystanie z usług niezabezpieczonych przed dostępem osób 
niepowołanych. 

12. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika za pośrednictwem Serwisu danych 
niedozwolonych, rozumianych jako treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa 
polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z 
propagowaniem przemocy i nienawiści, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, 
społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa 
innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone. 

 
 

§ 4. 
 Sposób rejestracji  

 
1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konferencji jest zapoznanie się przez Uczestnika 

z treścią Regulaminu, jego akceptacja, wypełnienie  oraz przesłanie  zgłoszenia na Konferencję 
za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu.  

2. Przed zawarciem umowy na wzięcie udziału w Konferencji Organizator udostępnia 
Uczestnikowi nieodpłatnie Regulamin.  

3. Uczestnik, w celu dokonania zapisu na Konferencję, zobowiązany jest do podania takich 
danych jak: adres e-mail, imię i nazwisko.  

4. Umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał zgłoszenie w sposób 
wskazany w ust. 1 zostaje zawarta w momencie otrzymania powiadomienia na adres e-mail 
podany w zgłoszeniu udziału w Konferencji. 

5. Organizator potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia umowy wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika podczas składania zgłoszenia.  

6. Po rejestracji, drogą mailową zostanie przesłane potwierdzenie zakupu biletu, a linki do 
transmisji online z Konferencji zostaną rozesłane do zgłoszonych Uczestników na dwa dni 
przed Konferencją.  

 
§5.  

Zmiany terminu lub odwołanie Konferencji 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania  Konferencji w terminie do 5 dni roboczych 

przed planowanym terminem jej przeprowadzenia, w szczególności w sytuacji braku 
wystarczającej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w tym wystąpienia 
działania siły wyższej. 

2. Informacja o zmianie terminu Konferencji lub jej odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty 
elektronicznej podany w formularzu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu Konferencji. 
4. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator ma prawo do zmiany trenera 

prowadzącego Konferencję na trenera o podobnych kwalifikacjach. 
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§6.  

Opłaty 
 

Organizator pobiera od Uczestnika opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji.   
 

§7. 
Reklamacje 

 
1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością 

Konferencji w terminie 14 dni od dnia, w którym Konferencja się odbyła. 
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl. 
Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego 
reklamację. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia 
jej otrzymania.  

 
§8. 

Wizerunek 
 

1. W przypadku Konferencji rejestrowanych środkami audio-video, Uczestnik wysyłając swoje 
zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację. 

2. Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na to, aby jego wizerunek i/lub głos w całości lub w postaci 
dowolnych fragmentów zostały wykorzystane przez Organizatora, jak również w 
przygotowanych przez Organizatora po Konferencji materiałach, w tym materiałach 
informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych dotyczących  działalności Organizatora 
związanej z usługami szkoleniowymi. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa 
powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) 
korzystania z wizerunku Uczestnika, głosu oraz ewentualnej wypowiedzi na wszystkich 
znanych polach eksploatacji, a w szczególności:  

a. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 
c. wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
d. wykorzystanie na stronach internetowych Organizatora, w tym na wszelkich jego 

kanałach społecznościowych; 
e. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
f. publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  
g. wykorzystanie fragmentów materiałów do celów promocyjnych i reklamy działalności 

edukacyjnej prowadzonej Organizatora. 
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w ramach procesu promocyjnego 

działalności szkoleniowej Organizatora oraz materiałów, o których mowa w ust. 1, według 
wyłącznie koncepcji artystycznej Organizatora, jak również wyraża zgodę̨ na łączenie  grafiki 
zawierającej wizerunek Uczestnika z innymi animacjami/grafikami oraz wizerunkami, napisami, 
utworami Organizatora związanymi z realizowanymi szkoleniami.  

4. Strony zgodnie postanawiają̨, że oświadczenie o nieodpłatnym wyrażeniu zezwolenia na 
wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz 
video, obejmuje cały zakres zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika określony w 
Regulaminie. Uczestnik wysyłając zgłoszenie udziału w Konferencji, niniejszym zrzeka się̨ 
dochodzenia od Organizatora roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia w 
związku z wykonywaniem przez Organizatora uprawnień określonych niniejszym 
Regulaminem. 

 
§9. 

Dane osobowe 
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1. Administratorem danych osobowych jest TOC dla Edukacji Polska Spółka z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku, przy ul. Szyprów 9D/10, 80-335 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000419447, posiadająca NIP: 5842727225, 
kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji, 
komunikowania się z Uczestnikami w celu organizacji Konferencji, udokumentowania jej 
przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i 
wydarzeniach przez Organizatora – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
w przypadku tej Konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń 
organizowanych przez administratora).  

3. Uczestnik może wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

4. Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Konferencji 
będą przechowywanie przez okres 2 lata przez administratora. W przypadku wyrażenia zgody 
na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych, dane osobowe będą 
przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
6. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. 
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz usunięcia danych. 
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie  jego danych osobowych narusza RODO. 
9. W celu udokumentowania Konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: 

https://app.evenea.pl/event/myslenie-krytyczne-konferencja/. Adres e-mail, na który należy 
kontaktować się w sprawie danych osobowych   
maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu,pl 

 
 

§10.  
Prawa autorskie oraz ochrona bazy danych 

1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności materiały 
edukacyjne, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, 
elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Organizatora lub 
osób trzecich. 

2. Prawa autorskie do treści, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Uczestnika jakichkolwiek elementów graficznych 
stanowiących przedmiot praw przysługujących. 

4. Zabronione jest rozpowszechnianie, udostępnianie i powielanie materiałów, o których mowa w 
ust. 1 bez pisemnej zgody Organizatora.  Zabronione jest także nagrywanie Konferencji   
(rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Konferencji), chyba że Organizator wyrazi 
uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku. 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu 
naruszenie praw autorskich Organizatora   lub podmiotów trzecich stanowią naruszenie prawa 
oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

6. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. o ochronie baz danych. 

7. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy 
danych zawartej w Serwisie. 
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8. Zakazane jest  publiczne udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub 
komputerowych danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych. 

 
 

§11. 
Odpowiedzialność 

 
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter 

wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u 
Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników 
informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z 
podejmowaniem przez Uczestnika działań niezgodnych z prawem lub postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 
lub błędnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów informatycznych Uczestnika, które 
uniemożliwiają mu udział w Konferencji. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w sprzęcie 
Uczestnika, które mogą mu uniemożliwiać wzięcie udziału w Konferencji. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami 
dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Uczestnika. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów 
pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Uczestnika oraz za 
usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na 
komputerze używanym przez Uczestnika lub inne osoby. 

8. Organizator nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Organizatora, 
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej 
staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, albo przed jej zawarciem, ale w 
trakcie Umowy wywołuje wpływ na jej realizację, jak wojna, zamach terrorystyczny, pożar, 
powódź, trzęsienie ziemi, epidemie lub strajki. 

9. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.  
 
 

§12. 
Zmiany Regulaminu 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie m.in. w przypadku: 

a. konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; 

b. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, orzeczeń, postanowień, 
wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych; 

c. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów 
elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie. 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu                     
(w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego 
zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.  

3. W terminie 7 dni od powiadomienia Uczestnika o zmianie Regulaminu, Uczestnik ma prawo 
zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w 
formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: 
_maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl. 

4. W przypadku nieakceptowania zapisów Regulaminu Uczestnik/Usługobiorca zobowiązany jest 
do niekorzystania z usług Organizatora. 

5. Zmiany Regulaminu nie wywołują skutków w zakresie praw nabytych przez Uczestnika przed 
wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Uczestnik wyrazi na to zgodę. 
 

§13. 
Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o 
ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych. 

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego 
orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z  konferencją, a także informacje o 
naruszeniach przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu  należy kierować na 
adres: maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo 
związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z  usług świadczonych przez 
Organizatora. 

5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem:  https://www.landpage.co/konferencja-
myslenie-krytyczne 

6. Regulamin obowiązuje bezterminowo.  
7. Szczegółowy program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Konferencji 

oraz na Serwisie. 

 
 


