
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU PERŁY SAMORZĄDU 2020 
 

§ 1. 
Słowniczek 

 
1.  Dzień Zakończenia Rejestracji – 30 września 2020 roku; 
2.  Kongres – wydarzenie, które odbędzie się w Gdyni w dniach 12-13 października 2020 

roku, na które składają się sesje plenarne, panele dyskusyjne, gale wręczenia wyróżnień 
w rankingach: „Perły Samorządu 2020”, „Skarbnik Samorządu 2020” oraz „Medialna 
Perła samorządu 2020”; Kongres, aranżowany przez Organizatora i Podmiot Goszczący, 
zwany jest także jako „ogólnopolski kongres Perły Samorządu” lub „ogólnopolski 
kongres Perły Samorządu 2020”. 

3.  Instytucja – podmiot nie będący konsumentem, który po potwierdzeniu rejestracji przez 
Organizatora staje się stroną umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Kongresie; 

4.  Organizator  –  Infor Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000307225, posługująca się numerem NIP 5272575823, kapitał zakładowy 29.421.550 
zł, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa; 

5.  Uczestnik – osoba fizyczna wskazana przez Instytucję do uczestnictwa w Kongresie; 
Uczestnik nie nabywa na podstawie umowy między Organizatorem a Instytucją żadnych 
roszczeń wobec Organizatora;  

6.  Regulamin – niniejszy regulamin; Regulamin dostępny jest na Stronie Kongresu, w 
siedzibie Organizatora oraz na recepcji w trakcie trwania Kongresu; 

7. Strona Kongresu – strona internetowa  
www.gazetaprawna.pl/perlysamorzadu2020 wraz z jej podstronami; 

8.  Podmiot Goszczący – Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 
Gdynia. 

 
§ 2. 

Rejestracja 
 
1.  Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona. O możliwości udziału w Kongresie decyduje 

kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej. 
2.  Procedurę rejestracji na Kongres rozpoczyna wypełnienie przez Uczestnika formularza 

zgłoszeniowego, w terminie do Dnia Zakończenia Rejestracji, poprzez podanie 
następujących danych: 

a)  dane Uczestnika: imię, nazwisko, stanowisko, adres email oraz numer telefonu; 
b)  dane Instytucji: nazwa, ulica wraz z numerem domu i lokalu, kod pocztowy, 

miejscowość,  województwo, NIP, branża. 
3.  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, Organizator wyśle Instytucji wzór 

zamówienia składanego przez Instytucję, a obejmującego udział w Kongresie. 
4.  Termin uiszczenia opłaty rejestracyjnej upływa w Dniu Zakończenia Rejestracji. Opłata 

rejestracyjna w okresie do 31 sierpnia 2020 r. wynosi 299 złotych netto plus VAT, a po 
tej dacie wzrasta do kwoty 499 złotych netto plus VAT. 

5.  Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej oraz otrzymaniu co najmniej skanu podpisanego 



w imieniu Instytucji zamówienia, Organizator wyśle Instytucji potwierdzenie rejestracji 
Uczestnika na Kongres. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy między Organizatorem 
a Instytucją o uczestnictwo w Kongresie. 

6.  Niezależnie od okoliczności wskazanych w ust. 1, Organizator może odmówić zawarcia 
umowy, jeżeli zamówienie wskazane w ust. 5 dotarło do niego później, niż w trzy dni po 
przesłaniu Instytucji wzoru zamówienia. 

7.  Po potwierdzeniu przez Organizatora rejestracji na Kongres, Instytucja otrzyma również 
fakturę VAT. Dokument zostanie wystawiony w momencie wpływu zapłaty za 
uczestnictwo w Kongresie na konto Organizatora, bądź w dniu rozpoczęcia Kongresu. 

8.  W przypadku, w którym dochodzi do potwierdzenia rejestracji, opłata rejestracyjna jest 
zaliczana na poczet wynagrodzenia z tytułu umowy o uczestnictwo w Kongresie. W 
innym przypadku opłata rejestracyjna jest zwracana, na rachunek bankowy, z którego 
dokonano płatności. 

9.  Każdy z uczestników rankingu Perły Samorządu 2020, Skarbnik Samorządu 2020 oraz 
konkursu Medialna Perła samorządu może zgłosić uczestnictwo w Kongresie dwóch 
przedstawicieli samorządu, za których Organizator nie pobierze opłaty rejestracyjnej. 
Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Kongresu jest jego rejestracja dokonana 
najpóźniej w Dniu Zakończenia Rejestracji. 

 
§ 3. 

Świadczenia stron 
 
1.  Instytucji przysługuje prawo: 
a)  udziału Uczestnika w Kongresie, 
b)  otrzymania przez Uczestnika materiałów kongresowych, 
c)  skorzystania przez Uczestnika, w zwyczajowym zakresie, z wyżywienia w formie bufetu 

w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora, 
d)  udziału Uczestnika w gali wieczornej. 
2.  Organizator nie pokrywa kosztów noclegów oraz transportu Uczestników Kongresu. 
3.  Wynagrodzenie Organizatora z tytułu umowy wynosi 299 złotych netto plus 

obowiązujący podatek VAT w okresie do 31 sierpnia 2020 r., oraz 499 złotych netto plus 
obowiązujący podatek VAT po tej dacie. 

 
§ 4. 

Recepcja 
 
1.  W dniu Kongresu zarejestrowany Uczestnik, na podstawie dowodu tożsamości ze 

zdjęciem, odbiera w recepcji Kongresu imienny identyfikator, materiały kongresowe 
oraz szczegółowy program Kongresu. 

2.  Warunkiem wstępu do obiektów kongresowych jest posiadanie przy sobie imiennego 
identyfikatora. 

 
§ 5. 

Zdarzenia szczególne 
 
1.  Instytucja może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych przyczyn, z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku wynagrodzenie podlega 



zwrotowi, jeżeli skutek wypowiedzenia nastąpił najpóźniej dzień przed rozpoczęciem 
Kongresu. 

2.  Instytucja może zmienić osobę Uczestnika najpóźniej w Dniu Zakończenia Rejestracji. Do 
ważności zgody niezbędne jest by w tym terminie: 

a) Organizator otrzymał stosowne oświadczenie Instytucji, oraz 
b)  nowo wskazany Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy. 
3.  Zawarcie umowy o udział w Kongresie po Dniu Zakończenia Rejestracji następuje w 

trybie indywidualnego uzgodnienia z Organizatorem. 
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kongresu oraz zmian w składzie 

osobowym sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych. 
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Kongresu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
W takim przypadku Organizator wyznaczy nowy termin Kongresu lub zwróci Instytucji 
uiszczoną opłatę rejestracyjną lub wynagrodzenie. 

 
§ 6. 

Forma oświadczeń 
 
O ile Regulamin nie wskazuje inaczej, oświadczenia składane pomiędzy Organizatorem,                           
a Uczestnikiem oraz pomiędzy Organizatorem a Instytucją odbywają się w drodze 
elektronicznej, z wykorzystaniem adresu elektronicznego wskazanego w formularzu 
Zgłoszeniowym (zob. §2 ust. 2 lit. a) oraz adresu elektronicznego Organizatora: 
perlysamorzadu@infor.pl, pod rygorem nieważności. 
 
 

§7. 
Dane osobowe 

 
Instytucja, która zgłasza Uczestnika, jest zobowiązana do przekazania informacji, zawartych w 
niniejszym paragrafie każdemu Uczestnikowi, którego dane zostaną przekazane przez 
Instytucję Organizatorowi w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Kongresie.  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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), jest Organizator.  

2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: 
a. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa (z 

dopiskiem „Dane osobowe”); 
b. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: 

• adres e-mail: bok@infor.pl; 

• numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 99; 
c. za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl. 

3.  Organizator będzie przetwarzał  dane osobowe Uczestników w zakresie wskazanym w 
§ 2 pkt. 2a) powyżej, które uzyskał do Instytucji zgłaszającej Uczestnika do uczestnictwa 
w Kongresie  w  celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Instytucją, która dokonała 

mailto:bok@infor.pl


zgłoszenia Uczestnika do udziału w Kongresie, a Administratorem – w ramach realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na wywiązaniu się z 
umów i zobowiązań, do których Administrator przystąpił jako strona, czyli na 
podstawie 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 rozporządzanie o ochronie danych).  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa dla ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

5. Organizator informuje, że może również przetwarzać dane osobowe osób, o których 
mowa w ust, 3 powyżej w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych 
– dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora w postaci prowadzenia 
działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług, a więc art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Organizator potrzebuje 
dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu 
prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane osoby zgłaszającej chęć 
otrzymywania od Organizatora takich materiałów i treści będą przetwarzane do czasu 
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgód na 
otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną. 
Instytucja lub uczestnik mogą w odrębnym formularzy udzielić Organizatorowi 
dodatkowej dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Organizatora materiałów 
związanych z promocją Organizatora (marketing bezpośredni) oraz na dostarczanie 
informacji handlowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych w celach 
związanych z prowadzeniem przez Organizatora marketingu jest dobrowolne, ale 
konieczne do otrzymywania materiałów o treści marketingowych od Organizatora. 

6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
7. Każdej osobie, o której mowa w ust. 3 powyżej, przysługuje 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. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie jej danych 
osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Mają 
Państwo również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na 
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 

9. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być ujawniane 
podmiotom z Grupy INFOR PL (KRS: 0000307225; INFOR IT Sp. z o. o., KRS: 0000331240; 
IDEORIA Sp. z o. o., KRS: 0000625850, InFOR PL S.A. KRS: 0000225279 ). Odbiorcami 
danych osobowych będą również: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające 
systemy informatyczne Organizatora, świadczące usługi związane z ich bieżącą 
działalnością na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych  oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych 
środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.  



10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czy organizacji 
międzynarodowej. 

11. W przypadku wątpliwości, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda  
osobowa może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji na temat 
przetwarzania jej danych osobowych, za pomocą danych kontaktowych, wskazanych 
w ust. 2 powyżej. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  
 

 


