
INFRASTRUKTURA 2019  
 
Regulamin Konferencji 
 

Regulamin Konferencji i rejestracji uczestników na Konferencję  
organizowaną przez „Esri Polska” Sp. z o.o.  
 
§1. Postanowienia ogólne  

1.1. Konferencja „Esri Polska” Sp. z o.o. pt. INFRASTRUKTURA 2019, zwana w dalszej części 
Regulaminu Konferencją, odbędzie się w terminie 1- 2 października 2019 roku w hotelu 
w Copernicus Toruń Hotel w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 11 („hotel”) . 

1.2. Organizatorem Konferencji jest  „Esri Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.  st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 
5221022327, REGON: 0111845140, posługująca się adresem elektronicznym: 
esri@esri.pl, zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”. 

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa  
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. Treść regulaminu dostępna jest na 
stronie internetowej https://www.esri.pl/infrastruktura2019/. Wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie  
z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego 
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych 
ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

1.4. Uczestnikami Konferencji są osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, 
przedstawiciele sponsorów i pracownicy Esri Polska.  

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje merytoryczne, oraz będą ustawione 
stoiska Organizatora i Sponsorów. Czas konferencyjny to także przerwy kawowe, lunche 
(na terenie hotelu). Agendę można znaleźć na stronie 
https://www.esri.pl/infrastruktura2019/.  

1.6. 1 października 2019 roku w godzinach 19.00 – 23.00 wszyscy uczestnicy mają możliwość 
wzięcia udziału w kolacji w Stars Club&Lounge hotelu Copernicus. 

1.7. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: 
https://www.esri.pl/infrastruktura2019/.  

§2. Uczestnictwo w Konferencji  

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 
Konferencji. Zgłoszenie uczestnictwa powoduje również powstanie obowiązku dokonania 
płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa. Dokonanie płatności jest warunkiem 
uczestnictwa w Konferencji. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem 
Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę 
zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działa. 
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2.2. Uczestnikiem, który wygłasza prezentacje na dany temat, jest osoba, która uczestniczy  
w sesji merytorycznej z własną prezentacją, zakwalifikowaną przez Esri Polska, a o tym fakcie 
będzie poinformowana przez Organizatora.  

2.3. Uczestnikiem jest osoba, która uczestniczy w Konferencji oraz do terminu wskazanego 
przez Organizatora zgłosiła swoje uczestnictwo za pośrednictwem serwisu konferencyjnego 
https://www.esri.pl/infrastruktura2019/.  

2.4. Koszt udziału w Konferencji (udział w dwóch dniach Konferencji, w tym lunch’e i przerwy 
kawowe, materiały konferencyjne, kolacja w Stars Club&Lounge w pierwszym dniu 
Konferencji, nocleg w hotelu - w cenie: śniadanie oraz nielimitowane korzystanie z basenu, 
sauny) oraz koszt przejazdu pokrywa Uczestnik.  

2.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu 
internetowego https://www.esri.pl/infrastruktura2019/ upływa dnia 18 września 2019 roku 
lub trwa do wyczerpania miejsc. Rejestracja po 18 września 2019 roku będzie możliwa  
w Biurze Organizatora Konferencji w miarę dostępności miejsc. Okres nadsyłania zgłoszeń 
może jednak ulec skróceniu, jeśli pula dostępnych miejsc zostanie wyczerpana wcześniej.  

2.6. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na udział w Konferencji. 
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia. 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji  

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika  
z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie elektronicznej i wysłana na adres  
e-mail infrastruktura@esri.pl Rezygnacja może być złożona najpóźniej do 18 września 2019 
roku. W przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony pełnymi 
kosztami udziału w konferencji. 

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji bez powiadomienia 
Organizatora Uczestnik również zostanie obciążony pełną kwotą za uczestnictwo. 

§4. Zakwaterowanie 

4.1. Wszyscy goście zostaną zakwaterowani w pokojach jednoosobowych w hotelu.  

§5. Reklamacje  

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora z tytułu 
nienależytego wykonania lub niewykonania zadań, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie, powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.  

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni 
od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej i muszą zawierać uzasadnienie.  

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.  

§6. Postanowienia końcowe  

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo 
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do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem  
w Konferencji, w tym zwrotu kosztów dojazdu, a także kosztów usług dodatkowych 
zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.  

6.2. Wszelkie spory mogące powstać na tle regulaminu strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. 

6.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej 
Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania 
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem  
a Organizatorem.  

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.  

6.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Konferencji  
- w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator 
może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych,  
w tym danych osobowych. 

6.6 Administratorm danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: 
„Esri Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.  st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 
0111845140, email: daneosobowe@esri.pl 

6.7 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), na potrzeby realizacji Konferencji oraz ustawy z dnia 
ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

6.8 Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w  Konferencji, dokonania 
niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź 
ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych 
produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. 

6.9 Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach  
z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe 
uczestników Konferencji  będą mogły być przekazywane następującym grupom osób:  
1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego 
upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności 
przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej 
Organizatora, urzędom skarbowym. Dane osobowe uczestników Konferencji  przetwarzane 
będą do zakończenia Konferencji w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, 
dla celów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Uczestnik Konferencji posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
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sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych 
w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Konferencje  jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konferencji. 

6.10 Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania zgłoszenia osoba zgłaszająca może 
zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych  
w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie 
komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na 
udostępnienie danych osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator 
współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów 
(w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie 
wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danej 
Konferencji z którymi Organizator do dnia rozpoczęcia Konferencji zawrze umowę  
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy 
ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana 
do dnia rozpoczęcia Konferencji na Stronie Konferencji 
https://www.esri.pl/infrastruktura2019/. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której 
mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów 
których dotyczy wyrażona zgoda. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą 
przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie.  

6.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

6.12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania 
związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.  

6.13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 
internetowej https://www.esri.pl/infrastruktura2019/.  

6.14. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej 
Konferencji https://www.esri.pl/infrastruktura2019/  Organizator zastrzega sobie prawo do 
jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do 
publicznej wiadomości. 
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