
REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W KONFERENCJI 

10/05/2021 

 
 

I Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konferencji Psychologia transformacji. 

Biznes, projekty, rozwój osobisty, która odbędzie się 14-
15 października 2021,  jest Magenta Business Consulting 

Michał Serwa, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. A. Knota 15, zarejestrowany w CEiIoDG 

pod numerem NIP:8942709814 , zwany w dalszej części 
regulaminu „organizatorem”. 

2. Zamawiającym jest podmiot, który wykupił dla siebie lub 
wskazanych osób prawo uczestnictwa w konferencji organizowanym 
przez organizatora poprzez wejście na oficjalny serwis wydarzenia 
https://magenta.consulting/konferencja lub poprzez zgłoszenie e-
mail na adres serwa.michal@gmail.com i akceptując niniejszy 
regulamin.  

3. Uczestnikiem konferencji jest osoba fizyczna, która wykupiła 
uczestnictwo w konferencji lub na rzecz której zostało wykupione 
prawo do uczestnictwa w konferencji. 

4. Akceptacja  postanowień niniejszego regulaminu oznacza zawarcie 
z organizatorem wiążącej umowy dot. Uczestnictwa w konferencji, 
co powoduje obowiązek zapłaty  za wykupione uczestnictwo w 
konferencji.  

5. Organizator na wskazany przez zamawiającego adres e-mail wyśle 
drogą elektroniczną fakturę pro-forma i/lub fakturę VAT z 
siedmiodniowym terminem płatności.  

 

 II Zasady uczestnictwa 

 
6. Podstawą uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej 
https://magenta.consulting/konferencjarejestracja lub wysłanie 
zgłoszenia e-mail na adres  serwa.michal@gmail.com oraz 
akceptacja regulaminu konferencji. 

7. Po zarejestrowaniu się oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej 
uczestnik na wskazany przez niego adres e-mail otrzyma 
potwierdzenie rejestracji. 

8. Udział w wydarzeniu odbywać się będzie w formie telekonferencji 
online, a dostęp do wydarzenia będzie się odbywał za pomocą 
usługi Zoom obsługiwanej przez Zoom Video Communications, Inc. 
zwanej dalej “dostawcą usługi video”. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stabilność i parametry 
techniczne transmisji oferowane przez dostawcę usługi video i nie 
ma wpływu na geo-lokalizację serwerów świadczących usługę. 

10. Linka do udziału w konferencji uczestnicy otrzymają po 
zaksięgowaniu płatności za udział w konferencji, nie później jednak 
niż w dniu rozpoczęcia konferencji. 

11. Korzystanie z oprogramowania Zoom wymaga zaakceptowania 
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polityk prywatności https://zoom.us/privacy i regulaminów 
świadczenia usługi https://zoom.us/terms dostawcy usługi video. 

12. Uczestnik wydarzenia ponosi koszty połączenia internetowego 
związanego z rejestracją i udziałem w wydarzeniu. 

13. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona do 300 miejsc i 
zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. 

14. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
15. Zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie 

wydarzenia bez zgody organizatora. 
16. Konferencja może być rejestrowane przez organizatora. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konferencji bez 

podania przyczyny. 
18. Organizator ma prawo do nie dopuszczenia uczestnika do udziału 

w wydarzeniu bez podania przyczyny. 
 

III Płatności 
 
19. Cennik  opłat  szkoleniowych  dostępny  jest  na  stronie  

internetowej  https://magenta.consulting/konferencja. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia 

kwoty opłaty szkoleniowej według swojego uznania.  
21. Możliwe jest dokonanie opłaty szkoleniowej za cały program 

konferencji (dwa dni) lub wyłącznie za wybrane wydarzenie, tj. 
dzień konferencyjny lub dzień warsztatowy.  

22. Płatnikiem (adresatem faktury) jest zamawiający. 
23. Płatności należy dokonać przelewem na wskazane przez 

organizatora konto. Numer konta  zostanie wskazany w mailu 
potwierdzającym rejestrację i/lub na fakturze. Wymagany jest 
uprzedni, bezpośredni kontakt z organizatorem w celu omówienia 
szczegółów płatności. Z organizatorem  należy  kontaktować  się  za  
pośrednictwem  adresu  e-mail  wskazanego  w formularzu 
rejestracyjnym/regulaminie. 

24. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji 
organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania części lub całości 
opłaty konferencyjnej. 

25. Rezygnacji z udziału w konferencji można dokonać w ciągu 14 dni 
od daty zgłoszenia, co należy potwierdzić w formie e-maila 
wysłanego na adres: serwa.michal@gmail.com – decyduje data 
wpływu rezygnacji na ww. adres mailowy.  

26. Złożenie rezygnacji w późniejszym terminie może zostać 
uwzględnione przez organizatora jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji, organizator zwróci 
Zamawiającemu uiszczoną opłatę w ciągu 30 dni od dnia 
planowanego konferencji. 

27. W przypadku braku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji na 
ww. zasadach, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pełnych 
kosztów uczestnictwa wynikających z umowy. 

28. Brak wpłaty za udział nie jest równoznaczny z rezygnacją z 
udziału w konferencji. 

29. W  przypadku  odwołania  konferencji  przez  Organizatora  
wszystkie  wpłaty  wniesione  przez uczestników zostaną im 
zwrócone w pełnej wysokości w ciągu 30 dni od poinformowania o 
odwołaniu konferencji. 
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IV Pozostałe postanowienia 
 
 
30. W miejsce zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna 

osoba po uprzednim poinformowaniu Organizatora o chęci zmiany, 
dokonanym nie później niż na 14 dni przed konferencją, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

31. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. 
programu, prelegentów, miejsca, w którym odbędzie się 
konferencja, narzędzia za pomocą którego odbędzie się konferencji 
oraz do odwołania samego konferencji. 

32. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest 
do poinformowania o tym Zamawiającego oraz dokonania zwrotu 
wpłaconej kwoty z tytułu opłaty za wydarzenie na wskazany przez 
niego numer konta bankowego w terminie 30 dni od 
poinformowania Zamawiającego. 

33. Prawa autorskie do wszelkich materiałów przekazanych 
Uczestnikom przez Organizatora pozostają własnością Organizatora. 
Uczestnik może wykorzystywać materiały szkoleniowe jedynie na 
własny użytek. 

34. Dokonywanie nagrań audiowizualnych podczas konferencji 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

35. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez 
Uczestników lub Zamawiających wiedzy lub materiałów 
otrzymanych podczas lub w związku ze konferencją. 

 
IV Dane osobowe 

 
 
36. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator. 
37. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu wykonania 

umowy dotyczącej Konferencji. Podstawą prawną przetwarzania 
jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. 

38. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty, 
którym Organizator ma obowiązek przekazywać dane Uczestników 
na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty 
przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora, w 
szczególności pracownicy Organizatora oraz dostawcy i 
podwykonawcy Organizatora, którym Organizator zleci usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

39. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego. 

40. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
gdy uzna, że Organizator przetwarzając dane osobowe Uczestnika 



narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
41. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

42. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla 
rejestracji oraz wzięcia udziału w konferencji, w tym zawarcia 
umowy szkoleniowej. Odmowa podania danych osobowych wyłącza 
możliwość wzięcia udziału w konferencji przez Uczestnika. 

43. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w 
zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji. 

44. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzanych 
danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. 

45. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 3 lat 
od dnia Konferencji. 

46. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

 
 

VI Odstąpienie od umowy i reklamacje 
 
 
47. Uczestnikowi będącemu konsumentem, tj. osobą fizyczną, 

dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo do 
odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od 
zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia jej 
zawarcia (zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r o 
prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683), Do zachowania tego 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w 
przypadku udziału w konferencji za jego zgodą przed upływem 14 
dniowego terminu do odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy może być lub wysłane w formie elektronicznej na adres: 
serwa.michal@gmail.com. W przypadku odstąpienia od Umowy, 
Organizator, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego 
płatności. 

48. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na 
adres mail: serwa.michal@gmail.com w terminie 14 dni od 
zakończenia konferencji.  

49. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informację, którego 
konferencji dotyczy, oznaczenie Zamawiającego i/lub Uczestnika 
konferencji, telefon kontaktowy, przedmiot reklamacji oraz 
wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację.  

50. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 Dni Roboczych od 
momentu jej otrzymania. 

51. Organizator może wydłużyć ww. termin, informując o tym 
składającego reklamację, wskazując powody wydłużenia terminu 
oraz nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 
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VII Informacje dot. Szkoleń zdalnych 
 
 
52. Uczestnictwo w konferencjach zdalnych należy rozumieć jako 

udział w zajęciach prowadzonych na żywo przez trenera i 
transmitowanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału 
internetowego do Uczestnika. 

53. Uczestnik w konferencjach zdalnych za pośrednictwem 
wideokonferencji uczestniczy na bieżąco w zajęciach prowadzonych 
przez trenera i ma możliwość komunikacji i interakcji z 
prowadzącym oraz grupą. 

54. Podczas konferencji w formule zdalnej, Uczestnik przebywa w 
wybranym przez siebie miejscu, a w celu prawidłowego korzystania 
z usługi, powinien dysponować:   komputerem stacjonarnym i 
monitorem lub notebookiem wyposażonym w mikrofon, głośniki i 
kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5 
oraz dostępem do Internetu. 

 
 

VIII Postanowienia końcowe 
 
55. Udział  w  konferencji  jest  równoznaczny  z  przeniesieniem  na  

Organizatora  autorskich  praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz 
z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie. 

56. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część 
zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich 
uczestników.  

57. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
58. Strony zastrzega sobie prawo niewywiązania się z postanowień 

Umów w sytuacji zaistnienia siły wyższej niezależnej od Stron t.j. 
klęski żywiołowe, stany pandemii/epidemii,  katastrofy naturalne 
lub awaria po stronie dostawców usług internetowych (ISP). 

59. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń w 
przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu 
przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 
 

 
 
 
 


