
 

 

REGULAMIN WYDARZEŃ 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ INFOR BIZNES SP. Z O.O. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady związane z organizacją i uczestniczeniem w bezpłatnych wydarzeniach  

organizowanych przez INFOR BIZNES  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mających na celu promocję 

organizatora. 

2.  Definicje: 

1) Wydarzenie – konferencja, debata, gala, kongres, szkolenie, warsztat organizowane przez 

Organizatora; 

2) Strona Wydarzenia – strona internetowa dedykowana Wydarzeniu                                                                      

na www.gazetaprawna.pl/konferencje; 

3) Organizator – Infor Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, 

NIP 5272575823, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 307225, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

29.421.550, zł, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej”; 

4) Koordynator – osoba wyznaczona przez Organizatora do koordynowania Wydarzenia; 

5) System Rejestracji, zwany dalej Systemem – zestaw aktywnych formularzy znajdujących się na 

stronie internetowej umożliwiających obsługę procesu rejestracji na Wydarzenie będący własnością 

Organizatora; 

6) Firma/instytucja – osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego oraz inne podmioty,  

których dane Uczestnik zamieścił w Systemie rejestracji; 

7) Uczestnik – osoba, która za pomocą Systemu rejestracji prawidłowo zarejestrowała się na 

Wydarzenie i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.  

 

3.  Wydarzenia realizowane są według programu umieszczonego na stronie internetowej Organizatora: 

www.gazetaprawna.pl/konferencje. 

4.  Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku 

Uczestnika utrwalonego na wszelkich nośnikach  dokumentujących przebieg Wydarzenia. Niniejsza zgoda 

obejmuje prawo na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w 

szczególności w prasie, materiałach reklamowych, banerach, internecie. 

 

§ 2. REJESTRACJA 

 

1. Informacje znajdujące się na Stronie Wydarzenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego. Instytucja/firma wypełniając zgłoszenie za pomocą Systemu, zgłasza swój udział w określonym 

Wydarzeniu, na warunkach podanych w informacji o tym Wydarzeniu. 

2. Termin rejestracji uczestnictwa na Wydarzenie jest każdorazowo podany na Stronie Wydarzenia. 

3. Rejestracja uczestnictwa na Wydarzenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na  Stronie  Wydarzenia. 

4. Rejestracja oraz uczestnictwo w Wydarzeniu są całkowicie nieodpłatne. 



 

 

5. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Firma/instytucja zobowiązana jest uzupełnić wszystkie pola 

oznaczone symbolem (*). 

6. Firma/instytucja gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. 

7. Aby ukończyć rejestrację, Firma/instytucja musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści 

niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

realizacją Wydarzenia. Jeśli Firma/instytucja wskaże inną osobę niż siebie jako Uczestnika  Wydarzenia, 

Firma/instytucja gwarantuje, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wyraził zgodę na 

przetwarzanie jego danych w związku z realizacją Wydarzenia. 

8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Systemie na podany w formularzu rejestracyjnym 

adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Aby dopełnić formalności należy 

kliknąć w link AKTYWACJA.  

9. Po otrzymaniu potwierdzonego zgłoszenia od Firmy/instytucji Organizator wyśle na adres email 

Użytkowania informację email o przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia.  

10. Liczba miejsc na Wydarzenie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia 

bez podania przyczyny.  

11. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w 

Wydarzeniu minimum 2 dni robocze przed datą jego realizacji. W innym przypadku Organizator zastrzega 

sobie prawo do obciążenia Firmy/instytucji opłatą w wysokości 100 złotych netto (123 złote brutto). 

Organizator wystawi Firmie/instytucji fakturę VAT na dane podane w Systemie.  

 

§ 3. DANE OSOBOWE - Współadministrowanie danymi i marketing 

1. Administratorem danych osobowych jest INFOR Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którym 

              można się skontaktować pisząc na adres: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. 

              W związku z prowadzeniem działań marketingowych przez spółki z Grupy INFOR PL w ramach modelu  

              współadministrowania danymi, Państwa dane będą przetwarzane przez Współadministratorów – spółki z 

              Grupy INFOR PL, wspólnie podejmujące decyzje o celach i sposobach ich przetwarzania:  

- INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 58/72, KRS: 0000225279 

(REGON: 011617580, NIP: 1180093066),  

- INFOR Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. 

Okopowej 58/72, KRS: 0000307225 (REGON: 141442680, NIP: 5272575823),  

- INFOR IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 

58/72, KRS: 0000331240 (REGON: 141836060, NIP: 5272601064), 

- IDEORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 

58/72, KRS: 0000625850 (REGON: 364865689, NIP: 1251643701). 

2. Działając jako Współadministratorzy, spółki z Grupy INFOR PL wyznaczyły punkt kontaktowy jakim jest  

              Inspektor Ochrony Danych INFOR PL Spółka Akcyjna.  

              W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych przez  

              Administratora lub przez Współadministratorów z Grupy INFOR PL, prosimy o kontakt: iod@infor.pl. 

Dodatkowo wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych można kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi 

Klienta na skrzynkę bok@infor.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz  

zawarcia umowy pomiędzy firmą, którą Pani/Pan reprezentuje (w imieniu której składa Pani/Pan 



 

 

zamówienie) a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f) 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 jako: RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora w postaci realizacji umowy, gdzie jest Pani/Pan osobą kontaktową lub reprezentującą jedną 

ze stron).  

Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane przez Współadministratorów z Grupy INFOR PL w celu 

prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych 

interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług 

własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na 

wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym 

przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą 

elektroniczną. 

4. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi  

roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez nas działań oraz świadczeniem usług – dla 

realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. 

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR PL S.A., KRS: 

0000225279; INFOR Biznes Sp. z o. o., KRS: 0000307225; INFOR IT Sp. z o. o., KRS: 0000331240; IDEORIA 

Sp. z o. o., KRS: 0000625850) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

administratora lub współadministratorów (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz 

podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).  

                Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego 

poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. 

6. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane 

osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z 

których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy 

przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam 

do budowy Państwa profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej 

dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo 

otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo 

zainteresowani. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania.  

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie 



 

 

obowiązującego prawa.  

10. Ma Pani/Pan również prawo do uzyskania wyciągu z umowy współadministrowania danymi, jaka została 

zawarta pomiędzy spółkami Grupy INFOR PL. By uzyskać stosowny wyciąg z umowy współadministrowania 

danymi prosimy o kontakt. 

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia lub dla otrzymywania od 

Grupy INFOR PL materiałów marketingowo-informacyjnych.  

12. Więcej informacji oraz wykaz spółek wchodzących w skład Grupy INFOR PL znajduje się w Polityce 

Prywatności Grupy INFOR PL. 

 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i prelegentów Wydarzenia w dowolnym czasie, 

bez podania przyczyny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji Wydarzenia, bądź jego odwołania bez 

podania przyczyny. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie 

obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem. 

4.  Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i 

stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być 

rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora. 

5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzenia będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 


