
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w Kongresie  Rozwoju Biznesu Księgowego OSCBR – 10-12 czerwca 2022r. 

(dalej: „Regulamin”) 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Kongresu Rozwój Biznesu Księgowego OSCBR  (dalej: „Kongres OSCBR” lub „Kongres”) jest 

CashDirector S.A z siedzibą: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem KRS 0000424600, NIP: 5222885734, kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł w całości 

opłacony, działający jako organizator Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) 

(dalej: „Organizator”). 

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w szczególności punktu II.2., uczestnikiem Kongresu 

OSCBR  może być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, zrzeszona w ramach OSCBR (dalej: „Członek OSCBR”) oraz osoby wskazane przez Członka OSCBR 

będące  pracownikami lub współpracownikami Członka OSCBR. Uczestnikiem Kongresu OSCBR może być 

także osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

świadcząca usługi w zakresie  dokonywania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

nie należąca do OSCBR (dalej: „Zainteresowany”), którego udział zostanie zaakceptowany przez 

Organizatora. W Kongresie może wziąć udział właściciel, członek zarządu lub osoba zarządzająca 

Zainteresowanego. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Zainteresowanemu prawa do udziału w 

Kongresie OSCBR bez podania przyczyny, w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia. Stronami umowy 

na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie objętym Pakietami jest Członek OSCBR lub Zainteresowany, 

w zależności od przypadku. 

3. Członek OSCBR i Zainteresowany mogą być także nazywani w dalszej części Regulaminu „Zgłaszającymi”. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie OSCBR i 

obowiązują Członków OSCBR lub Zainteresowanych, jak również wszystkich uczestników Kongresu. 

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną –

Członka OSCBR lub Zainteresowanego, która zawarła z Organizatorem w oparciu o Regulamin umowę 

związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niej charakteru zawodowego, 

zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. 

zm.) oraz art. 22(1) i art. 385(5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 z późn. zm.). 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KONGRESIE 

1. Kongres OSCBR odbędzie się w trybie stacjonarnym na terenie Hotelu Windsor w Jachrance koło Warszawy, 

adres: Jachranka 75, 05-140 Jachranka 

 

2. Kongres OSCBR jest wydarzeniem zamkniętym, w którym udział mogą wziąć Członkowie OSCBR, o których 

mowa w punkcie I.2 oraz Zainteresowani, po uprzednim przesłaniu do Organizatora wypełnionego 

formularza elektronicznego dostępnego pod adresem https://lp.oscbr.pl/jachranka (dalej: „Formularz”) wraz 

z równoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu oraz po wniesieniu opłaty konferencyjnej. 



 

3. Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie przyjmowane są do 5 czerwca 2022 r. włącznie. 

 

4. Po przesłaniu Formularza do Organizatora Zgłaszający otrzyma wiadomość na podany w Formularzu adres e-

mail, zawierającą dane zawarte w Formularzu oraz informację o kwocie opłaty konferencyjnej i rachunku 

bankowym Organizatora, na który należy dokonać płatności. Wraz z wiadomością zostanie przesłana treść 

Regulaminu w formacie PDF. Zainteresowany powinien wnieść opłatę konferencyjną nie wcześniej niż po 

upływie 3 dni roboczych od zgłoszenia z uwagi na uprawnie Organizatora, o którym mowa w punkcie I.2. 

 

5. Ilość miejsc na Kongresie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Członkowie 

OSCBR mają pierwszeństwo przed Zainteresowanymi. 

 

6. Kongres OSCBR jest wydarzeniem odpłatnym  Członków OSCBR i Zainteresowanych, którzy pokrywają opłatę 

konferencyjną za zgłoszonych uczestników. Opłata konferencyjna jest różna w zależności od wybranego 

Pakietu. Podane poniżej opłaty są wartościami netto i przy płatności zostaną powiększone o wartość podatku 

VAT. Zgłaszający obowiązany jest wnieść opłatę w kwocie brutto. Obowiązują następujące opłaty za udział w 

Kongresie (opłaty konferencyjne):  

 

1090 PLN (netto)/osoba – Pakiet Standard dla Członków OSCBR,   

2000 PLN (netto)/osoba – Pakiet Standard dla Zainteresowanych, 

1090 PLN (netto)   +  3000 PLN (netto)  = 4099 PLN (netto)/osoba  – Pakiet VIP dla Członków OSCBR,   

2000 PLN (netto)  +  3000 PLN (netto) = 5000 PLN (netto)/osoba – Pakiet VIP dla Zainteresowanych ,   

Ilość Pakietów VIP jest dostępna w ilości ograniczonej do 10 sztuk. 

 

Pakiet Standard obejmuje udział jednej osoby w dwudniowym Kongresie w Hotelu Windsor, w tym materiały 

konferencyjne, przekąski i napoje w czasie przerw kawowych , lunch (w każdym z dwóch dni); kolację 

grillową w pierwszym dni Kongresu, rejs statkiem po Zalewie Zegrzyńskim, udział w Balu Księgowego w 

drugim dniu Kongresu (w cenie Balu kolacja serwowana, bufet przekąskowy, wino, zabawa przy muzyce). 

Pakiet nie obejmuje noclegu, śniadania, ani dojazdu. 

 

Pakiet VIP obejmuje udział jednej osoby w dwudniowym Kongresie w Hotelu Windsor, w tym zapewnione 

miejsca na sali konferencyjnej w pierwszym rzędzie, materiały konferencyjne, przekąski i napoje w czasie 

przerw kawowych , lunch (w każdym z dwóch dni); kolację grillową w pierwszym dni Kongresu, rejs statkiem 

po Zalewie Zegrzyńskim, udział w Balu Księgowego w drugim dniu Kongresu (w cenie Balu kolacja 

serwowana, bufet przekąskowy, wino, zabawa przy muzyce), gwarantowane miejsca przy wspólnym stole z 

prelegentami w czasie lunchu i Balu Księgowego, indywidualne sesje mentoringowe online z zakresu rozwoju 

biznesu do odbycia w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu Kongresu w łącznej ilości 5 sesji po 2 godziny z 

wybranymi szkoleniowcami (Rafałem Strzeleckim, Patrycją Strzelecką, Anitą Gołębiewską, Maciejem 

Chmieleckim lub Marzeną Wasiłek). Szczegółowa tematyka mentoringu będzie uzgadniana indywidualnie. 

Pakiet nie obejmuje noclegu, śniadania, ani dojazdu. 

Opłatę konferencyjną należy zapłacić w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia, jednakże nie później niż do  6 

czerwca 2022 r. Brak wniesienia opłaty konferencyjnej we wskazanym okresie spowoduje anulowanie 

zgłoszenia. 

 

7. Dane do faktury Zainteresowany powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: amarszalek@oscbr.pl, 

natomiast faktury dla Członków OSCBR będą wystawiane z użyciem danym posiadanych przez Organizatora. 

 

6. W ciągu 3 dni od otrzymania płatności tytułem opłaty konferencyjnej Organizator prześle Zgłaszającemu, 

potwierdzenie udziału w Kongresie z podaniem ilości osób, ich imion i nazwisk i rodzaju opłaconych 
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Pakietów. Zgłaszający będący konsumentem w rozumieniu Regulaminu mają prawo w ciągu 14 dni od 

otrzymania potwierdzenia odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem w zakresie zakupu usług objętych 

zamówionym Pakietem. Prawo odstąpienia można zrealizować przesyłając wiadomość mailową na adres: 

amarszalek@oscbr.pl (z dopiskiem “Rezygnacja z udziału w Kongresie OSCBR”), przy czym o ile umowa 

zostanie zawarta pomiędzy 12 maja a 6 czerwca 2022 r. prawo odstąpienia nie będzie mogło być 

zrealizowane w stosunku do usług będących usługami gastronomii, usługami związanymi z wypoczynkiem 

oraz wydarzeniami rozrywkowymi. Należność z tytułu tych usług wynosi 50 % opłaty konferencyjnej brutto 

od kwoty należnej za Pakiet Standard zgodnie z punktem 6 powyżej. 

 

7. Uczestnik, który wziął udział w Kongresie OSCBR otrzyma certyfikat uczestnictwa drogą mailową. 

 

8. Wszystkie prezentacje, wypowiedzi prelegentów, materiały (dalej: „Prezentacje”) wygłoszone, pokazane, 

bądź przekazane uczestnikowi w związku z Kongresem OSCBR stanowią przedmiot praw autorskich 

przysługujących Organizatorowi lub podmiotom współpracującym z Organizatorem i w związku z tym 

przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Kongresu OSCBR.  

  

9. Organizatorzy dołożą wszelkich starań by szczegółowy program Kongresu został opublikowany na stronie 

www.oscbr.pl w zakładce wydarzenia  nie później niż do 30 maja 2022r.  

 

10. W przypadku podjęcia przez Zgłaszającego decyzji o rezygnacji z udziału w Kongresie OSCBR, powinien on 

poinformować Organizatora o tym fakcie przesyłając rezygnację na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

amarszalek@oscbr.pl z dopiskiem “Rezygnacja z udziału w Kongresie OSCBR”. W przypadku rezygnacji do 11 

maja 2022 r. włącznie  Organizator zwróci Zgłaszającemu 100 % wniesionej opłaty konferencyjnej, a o ile 

rezygnacja nastąpi pomiędzy 12 maja a 6 czerwca 2022 r. Zgłaszającemu przysługuje zwrot 50 % wpłaconej 

kwoty opłaty konferencyjnej. W razie rezygnacji po dniu 6 czerwca 2022 r. opłata konferencyjna nie podlega 

zwrotowi.  

 

11. W przypadku odwołania Kongresu OSCBR przez Organizatora, wniesione opłaty konferencyjne podlegają 

zwrotowi w całości. 

 

12. Przebieg Kongresu, w tym wizerunek, głos i wypowiedzi uczestników, będzie utrwalany oraz za pomocą 

urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie, 

wielokrotnego, bez konieczności wnoszenia jakiejkolwiek dodatkowej opłaty z tego tytułu na rzecz 

uczestników, rozpowszechniania i wykorzystywania zarejestrowanego materiału zawierającego wizerunek, 

głos i wypowiedzi uczestników w formie filmów, zdjęć lub nagrań dźwiękowych (dalej: „Materiały”), z 

zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. 

 

13. - Organizator w przypadku wyrażenia zgody, zastrzega sobie prawo do: 

a. użycia wizerunku lub głosu uczestnika do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu lub dźwięku, utrwalania, obróbki, powielania, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych 

lub ogólnie uznanych za nieetyczne; jednocześnie Organizator oświadcza, że wszystkie 

działania związane z udostępnianiem utrwalonych Materiałów realizowane będą z 

uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr 

osobistych, w tym danych osobowych; 

b. przekazania utrwalonych Materiałów partnerowi OSCBR - bankowi mBank S.A. z siedzibą w 

Warszawie ul. Prosta 18, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
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numerem KRS 0000025237, NIP: 5260215088, – do wykorzystania przez niego w celach 

informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych.  

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Pozyskane dane osobowe uczestników, Zgłaszających będących osobami fizycznymi lub prawnych 

przedstawicieli Zgłaszających (dalej: „Podmiot Danych”), w zależności od przypadku, przetwarzane 

będą w celach: 

 organizacji i udziału w Kongresie Rozwój Biznesu Księgowego OSCBR; 

 publikacji i rozpowszechniania, w przypadku wyrażenia zgody, wizerunku lub głosu uczestników 

w związku z zamieszczeniem relacji z przebiegu Kongresu na stronach internetowych 

Organizatora, mediach lub oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora lub 

ich użycia podczas prezentacji lub pokazów; 

 prowadzenia działań promocyjnych, marketingowych, informacyjnych lub szkoleniowych przez 

CashDirector S.A.; 

 rozliczeń finansowych pomiędzy Organizatorem Kongresu a Zgłaszającymi, jak również do celów 

archiwizacyjnych oraz ewentualnych roszczeń.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych są następujące przepisy 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: „RODO”): art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda w zakresie głosu 

uczestnika Kongresu lub jego wizerunku), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Organizatorze związanego z wystawieniem faktury i archiwizacją dokumentów), art. 6 

ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy zawartej między Zgłaszającym a 

Organizatorem) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (do realizacji działań promocyjnych, marketingowych, 

informacyjnych lub szkoleniowych, jak również zaspokojenia ewentualnych roszczeń).  

3. Administratorem danych osobowych jest CashDirector S.A z siedziba: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 

Warszawa (dalej: „Administrator”). Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 

zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w CashDirector S.A. - tel.: 22 3546137, e-mail: 

iod@cashdirector.com. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora podmioty, którym 

Administrator zlecił przetwarzanie danych osobowych takie jak dostawcy usług internetowych, jak 

również dostawcy poszczególnych usług składających się na Pakiet, jak również podmioty, które mają 

prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Podmiotów Danych, inne niż związane z faktem wykonania usługi przez Organizatora, 

wystawieniem faktury lub rozliczeniami, będą przetwarzane do upływu okresu 3 miesięcy po 

zakończeniu Kongresu, a w przypadku publikacji lub rozpowszechniania wizerunku uczestnika do 

momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych Organizatora, mediach lub oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych Organizatora lub wykorzystywania do celów 

marketingowych, informacyjnych lub szkoleniowych. Dane osobowe związane z wystawieniem 

faktury i rozliczeniami będą przechowywane przez 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym 

odbył się Kongres lub do  czasu zakończenia dochodzenia ewentualnych roszczeń.  



7. Podmiot Danych posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z RODO. 

8. Podmiot Danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W każdej chwili przysługuje Podmiotowi Danych prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Kongresu OSCBR, w szczególności polegających 

na zmianie godziny lub dni wystąpień poszczególnych prelegentów lub zmianie prelegentów . 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika czy 

podmiot zgłaszający uczestnika w związku ze zdarzeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

 

2. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Kongresie należy zgłaszać do Organizatora drogą mailową na 

adres: amarszalek@oscbr.pl , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez uczestnika informacji 

o zdarzeniu uzasadniającym reklamację. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis 

zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę podmiotu, który 

opłacił udział w Kongresie oraz numer telefonu kontaktowego. W razie potrzeby do zgłoszenia 

reklamacyjnego winny być podłączone stosowne obrazy dokumentów lub „zrzuty ekranu”. Zgłoszenie 

reklamacyjne dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych 

winno zawierać dodatkowo informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności, a także metodzie i 

rodzaju tej płatności. Brak informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim może uniemożliwić 

Organizatorowi rozpoznanie złożonej reklamacji. 

 

3. Organizator bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji 

poinformuje składającego reklamację o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość e-

mail. Za chwilę złożenia reklamacji uznaje się otrzymanie przez Operatora wiadomości e-mail 

zawierającej dane, o których mowa w ust.2 powyżej. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w 

powyższym terminie, Organizator poinformuje o tym zgłaszającego, podając przyczynę przedłużenia 

terminu oraz przewidywany czas udzielenia odpowiedzi. 

 

4. Właściwymi do rozstrzygania sporów między Organizatorem a uczestnikiem, Członkiem OSCBR lub 

Zainteresowanym będącymi konsumentami są sądy powszechne właściwości ogólnej, natomiast w 

stosunku do podmiotów nie będących konsumentami - odpowiednie sądy powszechne w Warszawie, 

Tarnowie, Skierniewicach oraz Miechowie. 

 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Kongresu OSCBR.  

 

Warszawa, dnia 27.04.2022. 
 

 


