
REGULAMIN UCZESTNICTWA W III EDYCJI KONFERENCJI SKLEP 
PRZYSZŁOŚCI 

(dalej: „Regulamin”) 

 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w III edycji Konferencji: 

„Sklep Przyszłości” organizowanej przez Ceramikę Paradyż Sp. z o.o. 

 
2. Określenia pojawiające się w niniejszym regulaminie, należy rozumieć w sposób 

następujący: 

 
a. Regulamin – niniejszy regulamin; 

b. Konferencja – Konferencja pt. „Sklep Przyszłości”, która odbędzie się̨ dnia 12 

września 2019 roku w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej. 

 
c. Organizator - Organizatorem Konferencji jest Ceramika Paradyż z siedzibą w 

Opocznie 26-300 ul. Piotrkowska 61, Nip 768-16-62-555, Regon 592184659 

 
d. Uczestnik - Kandydat spełniający wszystkie wymogi udziału w Konferencji 

określone w Regulaminie 

 

e. Formularz zgłoszeniowy  –  formularz  w  wersji  elektronicznej  wypełniony i 

złożony przez Uczestnika na podstawie Regulaminu stanowiącego 

jednocześnie umowę uczestnictwa w Konferencji oraz akceptacją treści 

Regulaminu dostępnego pod adresem www.akademiaparadyz.pl wypełniony i 

złożony Formularz zgłoszeniowy stanowi jednocześnie potwierdzenie 

akceptacji treści Regulaminu. 

 
3. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

 
4. W ramach Konferencji odbędą̨  się̨  interaktywne  prelekcje,  podczas  których Uczestnicy 

otrzymają praktyczną wiedzę i narzędzia do wykorzystania w dalszej pracy zawodowej. 

 
5. Program Konferencji dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: 

www.akademiaparadyz.pl 
 

6. Wszelka korespondencja, składanie oświadczeń, przekazywanie informacji w tym 

potwierdzeń udziału pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem odbywać się będzie w 

formie elektronicznej. Organizator wskazuje Uczestnikom następujący adres e-mail do 

kontaktów: akademia@paradyz.com.pl 

https://akademiaparadyz.pl/
https://akademiaparadyz.pl/
mailto:akademia@paradyz.com.pl


§ 2 Zasady uczestnictwa i warunki płatności 
 
1. Uczestnikami Konferencji są właściciele i pracownicy salonów sprzedaży, będącymi 

bezpośrednimi kontrahentami biznesowymi Ceramiki Paradyż. 

 
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem 

Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora: 

www.akademiaparadyz.pl. Każdy Uczestnik podczas zgłoszenia uczestnictwa 

zobowiązany jest wpisać spersonalizowany kod ,który znajduje się na otrzymanym od 

Organizatora zaproszeniu. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma potwierdzenie 

Rejestracji na wskazany podczas Rejestracji adres emaliowy. 

 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie, a następnie przesłanie 

Formularza zgłoszeniowego wraz z prawidłowym kodem rejestracyjnym znajdującym się 

na zaproszeniu otrzymanym od Organizatora w terminie do dnia 30.08.2019 roku. 

Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji wraz ze szczegółami Konferencji 

oraz biletem imiennym. 

 
4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braków formalnych w Formularzu 

zgłoszeniowym, Organizator zwróci się o jego uzupełnienie, jednak Organizator zastrzega 

sobie w takim przypadku możliwość niezakwalifikowania Uczestnika do udziału w 

Konferencji, w takim przypadku zgłoszenie uczestnictwa będzie anulowane. 

 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zakwalifikowania Uczestnika do udziału 

w Konferencji bez podania przyczyny w każdym czasie. 

 
6. W przypadku, gdy Uczestnik chciałby przekazać bilet imienny, o którym mowa w ust. 3 

innej osobie, zobowiązany jest do wskazania Organizatorowi w terminie do dnia 

03.09.2019 imienia i nazwiska tej osoby, z zastrzeżeniem że taka zmiana Uczestnika 

wymaga każdorazowej akceptacji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odmowy przekazania biletu imiennego innej osobie bez podawania przyczyny. 

 
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Konferencji należy złożyć Organizatorowi 

informację o rezygnacji w formie przewidzianej w Regulaminie do kontaktów. 

 
8. W ramach udziału w Konferencji, Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi: 

a. welcome pack, 

b. serwis kawowy i lunch podczas Konferencji, 

c. Kolację we wskazanym przez Organizatora miejscu po zakończeniu 

Konferencji, 

d. Nocleg   we   wskazanym   przez   Organizatora   miejscu   po  zakończeniu 

Konferencji. 

https://akademiaparadyz.pl/


§ 4 Udostępnianie wizerunku Uczestnika 

 
1. W trakcie trwania Konferencji zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub 

filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Konferencji. 

 
2. Uczestnik dokonując zgłoszenia do udziału w Konferencji wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych w związku z organizacją i 

prowadzeniem Konferencji na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do 

obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie 

dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, 

raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez 

Organizatora Konferencji lub z jego udziałem. 

 
§  5 Przetwarzanie danych 

 
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych 

Organizator informuje, iż: 

 
a. Administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w wyniku 

rejestracji do udziału w Konferencji jest Organizator Konferencji 

 
b. Dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, numer 

telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą jedynie w celu udziału 

w Konferencji. 

 
c. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika w zakresie udziału w Konferencji, 

będą: 

 
a) osoby zatrudnione przez Organizatora, które posiadają stosowne 

upoważnienia Administratora Danych 

b) podmioty, z  którymi  Organizator ma zawartą umowę współpracy 

(„Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji 

przez Organizatora, obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw 

Organizatora- zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego 

interesu Organizatora, w rozumieniu art.6 ust.1 pkt. f RODO. Podmioty 

takie, będą zobowiązane na mocy zawartych z Organizatorem, umów, do 

stosowania  odpowiednich  środków  bezpieczeństwa,  technicznych  i 

organizacyjnych, aby chronić dane   osobowe oraz przetwarzać je 

wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Organizatora, a 

przede wszystkim zgodnie z przepisami 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). 

 
c) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w 

przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej 



oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Przekazywanie danych 

osobowych organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. 

organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom 

zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia 

przetwarzania danych osobowych, odbywać się będzie tylko w związku z 

potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu. 

 
2. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 
3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wymagany do osiągnięcia 

celu, dla którego są przechowywane lub jeżeli jest to wymagane przepisami europejskich 

dyrektyw i przez europejskie organy regulacyjne albo przez innych ustawodawców, w 

przepisach prawa i regulacjach, w których przewidziano funkcję administratora danych. 

Jeżeli cel przechowywania ustanie albo gdy okres przechowywania określony przepisami 

europejskich dyrektyw i przez europejskie organy regulacyjne i innych odpowiednich 

ustawodawców wygaśnie, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane albo usunięte 

zgodnie z przepisami ustawowymi. 

 
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody udział 

w Konferencji będzie niemożliwy. 

 
7. Organizator informuje, że powołał inspektora ochrony danych osobowych (kontakt 

telefoniczny 44 736 45 05), z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator może w każdej chwili odwołać Konferencję bez podawania przyczyny. 

 
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się̨ z przyczyn całkowicie i wyłącznie 

zależnych od Organizatora, w tym w przypadku odwołania Konferencji w trybie 

wskazanym w ust. 1, Organizator poinformuje zarejestrowanych Uczestników o 

odwołaniu Konferencji , a Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie za nie odbycie 

się Konferencji. 



3. Wszelkie spory mogące wyniknąć ́ z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą̨ rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które 

mogą̨ zostać ́ zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

 
5. Każdy Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność ́ za dokonane przez siebie 

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się̨ Konferencja, jak 

również ̇ w miejscu swego zakwaterowania lub pobytu. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przy czym Organizator 

każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego 

nowej wersji na stronie internetowej. 

 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 roku. 


