
§1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Seminarium „Czy jesteś przygotowany na 
RODO?” oraz Organizatora wydarzenia, dalej zwany jest Regulaminem. 

2.Seminarium, odbywa się w dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Organizatora.

3.Organizatorem Seminarium jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,  
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7, dalej zwana Organizatorem.

4.Uczestnikami Seminarium mogą być wszystkie zainteresowane niniejszą tematyką podmioty, w dalszej  
części Regulaminu zwani są Uczestnikami. 

5.W ramach Seminarium mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, panele dyskusyjne oraz warsztaty 
tematyczne. Dokładny plan Seminarium dostępny jest na stronie internetowej. 

6.Każdy Uczestnik, biorący udział w Seminarium otrzyma certyfikat uczestnictwa w Seminarium. 

 

§2

Rejestracja uczestnictwa w Seminarium

1. W celu wzięcia udziału w Seminarium uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego 
uiszczenia opłaty na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego.

2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium upływa w dniu 14 maja 2018 r. Rejestracja po 
tym terminie będzie możliwa w siedzibie Organizatora lub telefoniczne pod numerem telefonu 58 660 74 44.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczest-
nika podczas rejestracji uczestnictwa w Seminarium. 

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oznacza akcep-
tację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych 
ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 
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§3

Opłaty

1.Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Seminarium jest zamieszczona na stronie interne-
towej Organizatora. 

2. Opłatę za udział należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje wymaganych o opłatach 
znajdują się również na stronie internetowej Organizatora.

3. Brak uregulowania należności za udział w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej 
upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

4. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem 
w Seminarium. 

§4

Rezygnacja z udziału w Seminarium

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Seminarium w terminie 7 dni od daty rezerwacji uczest-
nictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Seminarium. Rezygnacja Uczestnika z udziału powinna być 
dokonana w formie pisemnej.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Seminarium Organizator niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wska-
zane przez niego konto bankowe. 

3. Rezygnacja z udziału w Seminarium z niezachowaniem terminu wskazanego w ust. 1 powoduje brak zwro-
tu uiszczonej opłaty.

§5

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833, ze zm.) jest Organizator. 

§6

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Seminarium nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organi-
zator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Seminarium będą rozstrzygane przez sąd wła-
ściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na 
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Seminarium.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia 
ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, 
zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika. 

8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium i obo-
wiązują wszystkich Uczestników. 


