
REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI „WHISTLEBLOWING SUMMIT” W DNIU 25.03.2020 R. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady udziału w konferencji „WHISTLEBLOWING SUMMIT” organizowanej w Warszawie 

w dniu 25.03.2020 r. (Konferencja). Regulamin dostępny jest na stronie 

https://www.whistleblowingsummit.pl/  (Strona wydarzenia). 

2. Konferencja odbywa się w dniu 25.03.2020 r. i trwa od godziny 9:30 do godziny 17:00 przy ul. Mysia 3 w 

Warszawie w budynku „Mysia3”, 3. piętro.  

3. Organizatorem Konferencji jest Roedl Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 

Warszawa, e-mail: warszawa@roedl.com (Organizator).  

4. Regulamin obowiązuje uczestników Konferencji, którzy zarejestrują się na Stronie wydarzenia i wyrażą 

zgodę na udział w Konferencji.  

5. Zapisanie się na Konferencję oznacza akceptację Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania 

jego postanowień. 

 

ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI 

6. Udział w Konferencji jest możliwy poprzez wypełnienie formularza na Stronie wydarzenia, wybór modułu w 

ramach Konferencji, wyrażenie zgody na udział w Konferencji i akceptację niniejszego Regulaminu. Po 

zapisaniu się na Konferencję otrzymasz od Organizatora wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisu oraz 

informację o konieczności uiszczenia opłaty na podstawie faktury proforma. Koszt Udziału w Konferencji 

wynosi 1.299 PLN brutto za jednego uczestnika, przy czym Organizator pokrywa we własnym zakresie część 

kosztów. W związku z tym, udział w Konferencji dla Uczestnika jest odpłatny i wynosi 600 PLN netto. 

Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr 65 1140 1010 0000 5105 5000 

1001. Po uiszczeniu opłaty zostanie przesłana do uczestnika faktura VAT.  

7. Na Konferencji każdy uczestnik otrzyma identyfikator uprawniający do udziału w Konferencji. 

8. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub opinie co do udziału w Konferencji prosimy kierować na adres e-mail: 

RS.POL.BIZNES@roedl.com.  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

9. Biorąc udział w Konferencji każdy Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku przez ekipy 

fotograficzne / filmowe współpracujące z Organizatorem. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie i 

terytorialnie, nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestników 

Konferencji na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie trwania Konferencji. Filmy oraz zdjęcia mogą być 

zamieszczane, w szczególności na Stronie wydarzenia, www.legalintech.pl, na LinkedIn oraz kanale YouTube 

Organizatora.  

10. W ramach zapisów na Konferencję każdy uczestnik powinien podać: imię, nazwisko, firmę, stanowisko, 

adres e-mail, wyrazić zgodę na udział w Konferencji oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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Organizator przetwarza dane osobowe każdego uczestnika Konferencji w celu wzięcia w niej udziału, 

dokonania płatności, obsługi ewentualnych uwag lub zastrzeżeń co do organizacji Konferencji.  

11. Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji jest Organizator. Każdy uczestnik może 

kontaktować się z Organizatorem w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych na adres: 

gdpr.biznes@roedl.com.  

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji. 

13. Organizator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo 

na adres: gdpr.biznes@roedl.com. 

14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo: 

a. zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych 

osobowych; 

b. zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii danych, które zostały nam przekazane; 

c. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – 

zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany; 

d. zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiadamy; 

e. zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych; 

f. zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania, chyba że nasze podstawy 

przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika; 

g. zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi; 

h. wycofać udzieloną zgodę – jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda; 

Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: 

gdpr.biznes@roedl.com. 

Jeżeli mimo naszego wsparcia uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konferencji, a także w przypadku płatności za udział 

w Konferencji przez osoby fizyczne (w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) przez okres 

niezbędny dla celów księgowo-podatkowych. W przypadku wizerunku, który został upubliczniony w okresie 

trwania Konferencji, będzie on dostępny w Internecie lub w innych materiałach w formie drukowanej lub 

elektronicznej, także po zakończeniu Konferencji. 

16. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są podmioty zewnętrzne dostarczające systemy 

informatyczne stosowane przez Administratora lub wspierające organizację Konferencji, które działają 

na zlecenie Administratora. :  

17. Dane osobowe są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. 
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PRZEPISY KOŃCOWE 

18. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, 

reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z 

Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pryz czym nie wpływa to na nabyte wcześniej 

przez uczestników Konferencji prawa przed jego zmianą. Zawsze aktualna treść Regulaminu jest dostępna 

na Stronie wydarzenia.  

20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym 

Kodeksu cywilnego. 

 

Warszawa, 17.01.2020 r. 


