
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu  

„X Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem wydarzenia „X Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach” 

(„Kongres”) jest EXACTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rzeszowie, adres ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 Rzeszów wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000337961, NIP: 8133602558 („Organizator”). 

2. Warunkiem udziału w Kongresie jest: 

a. dla przedstawicieli samorządów wypełnienie formularza elektronicznego  

b. dla przedsiębiorców i osób fizycznych wypełnienie formularza 

elektronicznego oraz dokonanie opłaty.  

3. Uczestnik – przedstawiciel samorządu, przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która 

uzyskała lub nabyła prawo do udziału w Kongresie.  

4. Konsument – uczestnik będący osobą fizyczną zgłaszająca swój udział w Kongresie w 

celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.   

5. Przedsiębiorca – uczestnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 

nieposiadająca osobowości prawnej zgłaszający swój udział w Kongresie w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.   

6. Zgłaszający – przedstawiciel samorządu, konsument lub przedsiębiorca.  

§2 Zgłoszenie oraz opłata 

1. Zgłoszenia do udziału w Kongresie należy dokonać za pomocą formularza 

elektronicznego dostępnego w serwisie Evenea pod linkiem: 

https://evenea.pl/pl/wydarzenie/850399-4  

2. Przedstawiciele samorządów (gmin, powiatów i województw) nie ponoszą opłat za 

udział w Kongresie 

3. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne ponoszą opłatę za udział w Kongresie w wysokości 

99 zł netto + 23% VAT. Płatności należy dokonać w trakcie rejestracji na wydarzenie 

w serwisie Evenea.  

4. W tytule przelewu opłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby, której opłata dotyczy.  

5. Opłata obejmuje dostęp do transmisji on-line z przebiegu Kongresu w terminie 

wydarzenia.    

https://evenea.pl/pl/wydarzenie/850399-4


6. Niezłożenie rezygnacji lub niewzięcie udziału w Kongresie nie zwalnia Uczestnika z 

obowiązku uiszczenia opłaty ani też nie daje podstawy do żądania jej zwrotu.  

7. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie stanowi ofertę.  

8. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator udzieli odpowiedzi Zgłaszającemu na jego 

zgłoszenie informując go przy tym o kompletności tego zgłoszenia. Do zawarcia 

umowy z Organizatorem dochodzi w chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w 

zdaniu poprzednim.  

§3  Zasady udziału w Kongresie  

1. Zarejestrowany uczestnik może wziąć udział w Kongresie online w dniach 10-11 

grudnia 2020 r.  

2. W Kongresie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione – zarejestrowani 

uczestnicy konferencji, to jest osoby, które otrzymały potwierdzenie kompletności 

zgłoszenia od Organizatora.   

3. Uczestnik najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Kongresu otrzyma link z 

dostępem online do transmisji z przebiegu Kongresu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego oraz 

sprzęt Użytkownika, które mogą spowodować problem z udziałem w Kongresie.   

§4 Rezygnacja z udziału w Kongresie 

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie zobowiązany jest on do 

przedłożenia oświadczenia o rezygnacji Organizatorowi. Oświadczenie o rezygnacji 

może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej 

listem poleconym, kurierem lub faxem. Ponadto Uczestnik po przedłożeniu 

oświadczenia w jednej z powyższych form zobowiązany jest do telefonicznego 

potwierdzenia swojej rezygnacji.  

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca lub osoba fizyczna złoży rezygnację w terminie: 

a. do 3 grudnia 2020 r. – Organizator zwróci 100% wpłaconej kwoty, 

b. miedzy 4 a 8 grudnia 2020  r. – Organizator potrąci opłatę manipulacyjną w 

wysokości 30% wpłaconej kwoty zaliczonej na poczet kosztów organizacji 

Kongresu, 

c. po 9 grudnia 2020  – Organizator nie dokona zwrotu wpłaconej kwoty.  

3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany osoby mającej uczestniczyć w Kongresie, 

która została uprzednio wskazana w zgłoszeniu przez Uczestnika. O zmianie osoby 

Organizator powinien zostać poinformowany nie później niż na 2 dni przed dniem 

rozpoczęcia Kongresu. 

 



§5 Uprawnienia Organizatora  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kongresu, w szczególności 

polegającej na zmianie osoby prowadzącej wystąpienie, uczestnika 

wykładów/wystąpień, zmianie godzin wystąpień.  

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator ma możliwość zmiany terminu 

Kongresu lub całkowitego jego odwołania. Za siłę wyższą należy rozumieć wszelkie 

nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, a w szczególności zjawiska wywołane siłami 

natury oraz działania władzy publicznej (zmiany prawne), których skutków nie da się 

przewidzieć, albo co do których brak możliwości przewidzenia, jakie ograniczenia będą 

wywoływać na dzień Kongresu, choćby istniały już uprzednio. 

3. Organizator uprawniony jest do zatrzymania kwoty stanowiącej 30% opłaty uiszczonej 

przez Uczestnika będącego przedsiębiorcą (opłata manipulacyjna), w związku z 

poniesionymi przez niego kosztami organizacji Kongresu, w sytuacji wskazanej w par. 

5 pkt. 2. 

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób uczestniczących w 

Kongresie jest Exacto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rzeszowie, adres ul. Siemieńskiego 20, lok.38, 35-324 Rzeszów wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000337961, NIP: 8133602558, adres email: biuro@exacto.pl, adres 

korespondencyjny: Exacto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Siemieńskiego 20, lok. 38, 35-324 Rzeszów. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 zapewnienie udziału w Kongresie – podstawą prawną stanowi wykonanie 

umowy w związku z udziałem Uczestnika w Kongresie (art. 6 ust. 1 pkt b 

RODO), 

 archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 

która jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO), 

 ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

 marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO), 

mailto:biuro@exacto.pl


3. Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres: 

 zapewnienie udziału w Kongresie – wykonanie umowy –  do momentu jego 

zakończenia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest 

terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych 

przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości, 

 realizacja procesu reklamacji – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.  

 cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,  

 ustalenie, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami – przez okres 

niezbędny do realizacji tego celu.    

 dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu 

zgłoszenia sprzeciwu, 

4. Uczestnik oraz osoba uczestnicząca mają prawo dostępu do danych osobowych, 

które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Posiadają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych.  

5. Uczestnikowi oraz osobie uczestniczącej przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

6. Podanie danych wskazanych w treści zgłoszenia na Kongres jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Kongresie.  

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator powierzył 

do przetwarzania te dane na postawie umów oraz podmiotom uprawnionym do 

uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

8. Organizator wskazuje, iż w trakcie zgłoszenia Uczestnik oraz osoba uczestnicząca 

mogą zostać poproszeni o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych 

osobowych w celach marketingowych własnych usług Organizatora.  

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje 

prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. O wycofaniu uprzednio udzielonej 

zgody należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na 

adres poczty elektronicznej: nsieradzka@exacto.pl  

10. Dane osobowe Uczestnika oraz osoby uczestniczącej nie będą przedmiotem 

procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania.  

§7 Odstąpienie przez Uczestnika będącego konsumentem 

1. W przypadku dokonania zgłoszenia przez Konsumenta – zawarcie umowy na 

odległość –  może on w terminie 14 dni od niego odstąpić bez podania przyczyny.  



2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania informacji 

od Organizatora o kompletności zgłoszenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od 

umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy.  

3. Konsument uprawnienie do odstąpienia od umowy może zrealizować poprzez wysłanie 

podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Exacto Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Siemieńskiego 20, lok. 38, 35-234 Rzeszów lub 

adres  poczty elektronicznej email: nsierdzka@exacto.pl. 

4. W przypadku odstąpienia umowę uważa się ją za niezawartą.  

5. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwróci uiszczoną przez niego opłatę. Zwrot 

opłaty zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył 

Konsument. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej 

Kongresu. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem, że 

dokonane zmiany obowiązują od chwili przekazania ich do publicznej wiadomości.  


