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Regulamin Kongresu 

Kongres GIS „Przestrzeń OdNowa” 

Regulamin rejestracji oraz uczestnictwa 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1. W dniach 28 września – 01 października 2021 roku, odbędzie się w formule on-line, kongres 
branżowy pod nazwą: Kongres GIS „Przestrzeń OdNowa”. („Kongres”). 

1.2. Organizatorem Kongresu jest firma 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: kongresgis@esri.pl („Organizator”). 

1.3. Uczestnikami Kongresu mogą zostać osoby, które zawrą umowę o uczestnictwo w Kongresie z 
Organizatorem Kongresu oraz dokonają opłaty za uczestnictwo zgodnie z zasadami płatności 
zawartymi w dalszej części niniejszego Regulaminu a także przedstawiciele firm Partnerskich i 
Sponsorów oraz pracownicy Organizatora („Uczestnik”). 

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i 
obowiązują wszystkich Uczestników. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 
www.esri.pl/kongres. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy 
z Organizatorem o uczestnictwo w Kongresie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również 
zapoznanie się i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym zobowiązanie do 
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między 
Uczestnikiem a Organizatorem. 

 

§2. Zawarcie umowy – rejestracja uczestnictwa w Kongresie 

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest: (i)  zawarcie umowy o uczestnictwo w Kongresie   
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej 
Kongresu www.esri.pl/kongres oraz (ii) dokonanie opłaty za uczestnictwo w Kongresie zgodnie z 
poniższą tabelą. Obowiązek uiszczenia opłat nie obowiązuje osób, które otrzymały kod rabatowy 
upoważniający do bezpłatnego udziału w Kongresie (opłata zero złotych). 

2.2. Kongres prowadzony będzie w formule on-line, na platformie VIMEO. Program Kongresu jest 
dostępny na stronie www.esri.pl/kongres. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

2.3. Koszt udziału w Kongresie ustalony jest w tabeli opłat:  
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KOSZT UDZIAŁU W KONGRESIE GIS „Przestrzeń OdNowa” 

CENA REGULARNA  199 ZŁ 

Cena PLN NETTO  
od rozpoczęcia rejestracji 

do 31.07.2021 

Cena PLN NETTO  
od 01.08.2021  
do 31.08.2021 

Cena PLN NETTO  
od 01.09.2021  
do 22.09.2021 

STUDENCI 

49 zł* 79 zł* 129 zł* bezpłatnie ** 
* Cena dla Klientów Esri Polska. Cena obowiązuje tylko w przypadku otrzymania i wykorzystania kodu rabatowego. 
Organizator ma prawo zweryfikować prawo zgłaszającego do użycia kodu zniżkowego. 

** Organizator ma prawo zweryfikować prawo zgłaszającego do użycia kodu zniżkowego. W przypadku kodu studenckiego 
nastąpi to poprzez weryfikację numeru legitymacji studenckiej. 

2.4. W ramach uczestnictwa w Kongresie do dyspozycji uczestników oddane zostaną sesje 
merytoryczne Organizatora.  

2.5. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego 
www.esri.pl/kongres upływa dnia 22 września 2021 roku. Organizator zastrzega sobie jednak prawo 
do skrócenia okresu nadsyłania zgłoszeń, jeśli pula dostępnych miejsc zostanie wyczerpana przed 
dniem 22 września 2021roku. 

2.6. Opłaty można dokonać w formie przelewu bankowego Esri Polska Sp. z o.o., bank: ING Bank 
Śląski, nr rachunku: ING Bank Śląski 86 1050 1025 1000 0023 2712 5056, z dopiskiem „Kongres” oraz  
imienia i nazwiska osoby, za którą jest dokonywana wpłata. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania 
zapłaty w ciągu 14 dni od dnia rejestracji zgłoszenia w Kongresie w systemie on-line.  
 

§3. Rezygnacja z udziału w Kongresie 

3.1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja z 
uczestnictwa w Kongresie powinna być dokonana w formie elektronicznej i wysłana na adres e-mail 
kongresgis@esri.pl z podaniem imienia, nazwiska oraz firmy/instytucji, na którą wystawiona została 
faktura VAT. Rezygnacja może być złożona najpóźniej do 22 września 2021 roku. W przypadku 
rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami udziału w Kongresie. 

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

3.3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, 
przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania 
przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona. 
W celu odstąpienia od Umowy Konsument powinien przesłać oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
W przypadku, gdy Konsument weźmie udział w Kongresie, traci prawo odstąpienia od Umowy. Poza 
prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez 
Uczestnika Kongresu. 

3.4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:  

• listu e-mail na adres e-mail kongresgis@esri.pl (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać 
przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji), 

• listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez 
Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania 
oświadczenia). 
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§4. Reklamacje 

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora z tytułu nienależytego wykonania 
lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinny być zgłaszane w 
formie pisemnej zawierającej uzasadnienie i przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
na adres siedziby Organizatora nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia 
Kongresu. 

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

 

§5. Wizerunek Uczestników i Panelistów 

5.1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza w szczególności, że w razie utrwalenia w związku 
z udziałem w Kongresie wizerunku Uczestnika, Panelisty, Uczestnik, Panelista  – stosownie do art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1231, z późn. zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego 
wizerunku przez Organizatora. Każdy Uczestnik, Panelista przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten 
może być rozpowszechniany przez ww. podmioty między innymi w celach promocji i informowania o 
Kongresie lub o działalności Organizatora w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie 
przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania Kongresu, jak i po jego 
zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. 
Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej: https://www.esri.pl.  
Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Kongresu uniemożliwi 
dalszy udział w Kongresie. 

5.2. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności 
poniższe pola eksploatacji: 

a. wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką 
światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym 
Internet), 

b. obróbka, 

c. wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w 
tym do Internetu, 

d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu 
multimedialnego, 

e. wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub 
najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku 
prawnego, 

f. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach 
internetowych, portalach społecznościowych, 

g. wykorzystanie w utworach multimedialnych,  
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5.3.  Rejestracja lub utrwalanie Kongresu lub Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, 
publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Kongresem wymaga uprzedniej zgody 
Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, 
Panelisty przez innych Uczestników lub przez inne osoby. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu.  

6.2. W szczególności w  przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od 
Organizatora, w tym  „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca epidemia, itp.), Uczestnikowi nie 
przysługuje prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń w tym odszkodowania lub do zwrotu 
jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie, a także kosztów usług dodatkowych 
zleconych Organizatorowi. . 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania treści merytorycznej Kongresu 
oraz zastrzega możliwość zmian w  programie Kongresu. 

6.4  Wszelkie spory mogące powstać strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i 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) (Dz. Urz. UE „L” 
2016/119/1) („RODO”).  

6.6. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane będą przetwarzane 
zgodnie z RODO.  Szczegółową treść informacji dotyczącej przetwarzania danych określa załącznik nr 1 
do Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula informacyjna RODO 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Kongresu, osób zgłaszających uczestników oraz 
wszelkich innych danych przekazanych Organizatorowi Kongresu jest spółka 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: kongresgis@esri.pl. 

2. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane w celu realizacji umowy 
pomiędzy uczestnikami Kongresu oraz podmiotami zgłaszającymi uczestników a Organizatorem, tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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, dalej RODO) 

Ponadto wszelkie dane pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane w celu marketingu 
bezpośredniego usług własnych Spółki Esri Polska spółka z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 
tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

3. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Organizatora zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu 
celu, dla którego będą przetwarzane. Nie wcześniej niż po upływie okresu, w jakim Organizator jest 
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obowiązany do przechowywania dokumentacji dla celów rozliczeń podatkowych oraz nie wcześniej niż 
po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Organizatora względem uczestników lub 
podmiotów zgłaszających uczestników oraz roszczeń uczestników lub podmiotów zgłaszających 
uczestników względem Organizatora.  

4. Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wglądu w dane, 
prawo dostępu do danych, prawo sprostowania i uzupełnienia danych, prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych dla celów marketingowych oraz prawo do żądania usunięcia danych po upływie 
okresów wskazanych w pkt 7.3. powyżej. 

Wszelkie wnioski, żądania i zapytania w zakresie danych osobowych należy kierować pod adres: 
dane.osobowe@esri.pl  

Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem 
powszechnym.  

5. Szczegółowe informacje na temat Administratora danych osobowych i zasad ochrony danych 
osobowych u Administratora znajdują się pod adresem https://www.esri.pl/polityka-prywatnosci/ 

Na stronie internetowej Kongresu, w formularzu zgłoszenia udziału znajdują się pola do wyrażenia zgód 
dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w celu 
uczestnictwa w Kongresie (w tym: imię, nazwisko, stanowisko, adres firmowy, adres domowy, 
e-mail, telefon, data, adres IP,)  – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie 
uniemożliwi udział w Kongresie. Dane określone w formularzu są konieczne, aby zapewnić 
organizację i przeprowadzenie Kongresu, m. in. potwierdzić rezerwację Pani/Pana udziału w 
Kongresie, rozliczyć płatności, itd. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
konieczny do rozliczenia Kongresu i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
majątkowych, jak tez upływu terminów określonych w przepisach o rachunkowości. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych wynikających z formularza zgłoszenia jest art. 6 ust. 
1 lit. a RODO; 

b. zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Administratora – ta 
zgoda jest dobrowolna, ale jej nieudzielenie sprawi, że Administrator nie będzie Państwu 
przesyłać informacji handlowych. Celem udzielenia tej zgody jest informowanie Państwa o 
działalności Administratora. Wspomniane informacje i materiały Administrator będzie mógł 
Państwu przesyłać do czasu odwołania zgody (art. 13 ust.2 lit. c RODO). 

6. Dla celów statystycznych lub związanych z organizacją Kongresu Państwa dane osobowe, podane 
w internetowym formularzu zgłoszenia, mogą zostać przekazane Partnerom oraz 
Współorganizatorom Kongresu. 
 
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również w szczególności podmioty, z którymi 
Administrator współpracuje przy organizacji Kongresu. 

 
8. Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 

 
9. O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, ma Pani/Pan prawo do żądania 
dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
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10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Warszawa 
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