REGULAMIN KONFERENCJI BEAUTY INNOVATIONS 2021 ONLINE

§1
KONFERENCJA
1. Organizatorem konferencji „Beauty Innovations – Online” (dalej: Konferencja), jest BIOTECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000432430, NIP 7252062487, REGON 101464603 (dalej: Organizator).
2. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18.06.2021 r. w formie online z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.
3. Konferencja poświęcona będzie tematyce związanej z przemysłem kosmetycznym.
Szczegółowy
program
Konferencji
dostępne
są
na
stronie
internetowej
www.konferencja.biotechnologia.pl.
3. Udział w Konferencji może wziąć każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
4. Aby wziąć udział w Konferencji uczestnik zobowiązany jest dysponować we własnym
zakresie systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania
techniczne:
4.1. dostęp do Internetu zapewniający płynną transmisję danych,
4.2. urządzenie końcowe (komputer, tablet),
4.3. oprogramowanie umożliwiające transmisję Konferencji na urządzeniu końcowym
Uczestnika oraz odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych,
multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
§2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie skutecznego zgłoszenia udziału w
Konferencji. Zgłoszenie dokonywane będzie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem Konferencji (liczy się
data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie wskazanego terminu, zgłoszenie
uczestnictwa w charakterze Uczestnika lub Partnera zostanie przyjęte na podstawie
uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w
Konferencji. Ilość Uczestników mogących wziąć udział w Konferencji jest nieograniczona.
2. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.konferencja.biotechnologia.pl w zakładce „rejestracja”.
4. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje
Uczestnika drogą mailową o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zgłoszenia wraz ze wskazaniem
przyczyny.
5. Organizator kontaktuje się z uczestnikami drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu
uczestnictwa w Konferencji. Podanie adresu e-mail w treści zgłoszenia jest obligatoryjne i
warunkuje skuteczność złożonego zgłoszenia.
6. Uczestnik uczestniczy w Konferencji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez
Organizatora na adres mailowy Uczestnika, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem
Konferencji.

§3
KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI
1. Opłata rejestracyjna za udział w Konferencji w charakterze Uczestnika wynosi – w
zależności od formuły uczestnictwa:
a) 299 zł powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki za 1
osobę – przy rejestracji do 31.03.2021 r.
b) 349 zł powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki za 1
osobę – przy rejestracji od 1.04.2021 do 31.05.2021 r.
c) 399 zł powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki za 1
osobę – przy rejestracji od 1.06.2021 do 18.06.2021 r.
2. Opłata rejestracyjna obejmuje udział w Konferencji, certyfikat uczestnictwa
3. Opłatę rejestracyjną należy uiścić na podstawie stosownej faktury pro-forma w terminie
7 dni od jej otrzymania na numer rachunku bankowego wskazany na pro-formie.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie przez Uczestnika opłaty
rejestracyjnej, o której mowa w § 3 Regulaminu.
2. Płatność za udział w Konferencji zostanie dokonana przelewem bankowym na następujący
numer rachunku bankowego Organizatora: 84 1240 3060 1111 0010 4722 4358
3. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi stosowną fakturę VAT i prześle ją Uczestnikowi
listem zwykłym lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku nieuiszczenia opłaty do
dnia odbycia się Konferencji, wystawiona zostanie stosowa faktura VAT dokumentująca
wykonanie przez Organizatora usługi.
4. Uczestnik i Wystawca dokonując zgłoszenia udziału w Konferencji wyraża zgodę na
wystawianie przez Organizatora faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz na przesyłanie ich
drogą elektroniczną.
§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
1. Organizator po zawarciu umowy przyznaje Uczestnikowi i Partnerowi prawo do rezygnacji
z udziału w Konferencji na warunkach określonych poniżej w ust. 2 - 4.
2. O rezygnacji z udziału w Konferencji należy poinformować Organizatora przesyłając
stosowne oświadczenie na adres e-mail Organizatora: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl.
3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji:
3.1. do 60 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot całości
opłaty rejestracyjnej;
3.2. do 40 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% opłaty
rejestracyjnej.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie późniejszym lub w przypadku
nieobecności Uczestnika na Konferencji, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w
jakiejkolwiek części, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. W przypadku gdy Uczestnik nie uiścił
opłaty przed rozpoczęciem Konferencji, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej
w części określonej w postanowieniach poprzednich na podstawie wystawionej przez
Organizatora faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 3 in fine.
4. Organizator dopuszcza możliwość wskazania Uczestnika zastępczego. Takiej modyfikacji
zgłoszenia można dokonać w każdym czasie przesyłając Organizatorowi na adres e-mail
Organizatora: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl oświadczenie z informacją o wyznaczeniu
innej osoby jako uprawnionej do uczestniczenia w Konferencji wraz ze wskazaniem jego
pełnych danych osobowych.

5. Niezależnie od powyższego Uczestnik będący konsumentem w każdym przypadku ma
prawo zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014
r. poz. 827) do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik
może przesłać pocztą elektroniczną na adres kaja.bernasinska@biotechnologia.pl.
6. W przypadkach opisanych w pkt 3.1. i 3.2. powyżej Organizator zwróci Uczestnikowi
uiszczoną przez niego cenę za udział w Konferencji lub jej część nie później niż 30 dni od dnia
otrzymania oświadczenia o odwołaniu udziału w Konferencji. Zwrot nastąpi przelewem na ten
sam rachunek bankowy z którego dokonana została płatność.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
1) problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
2) niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika oprogramowania
firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
3) niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia
udziału w Konferencji,
4) wady sprzętu komputerowego Uczestnika,
5) brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika,
6) nieprawidłową obsługę aplikacji do transmisji Konferencji przez Uczestnika,
7) wystąpienie innych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających uczestnictwo w
Wydarzeniu niespowodowanych działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
§7
ZMIANY TERMINU I ODWOŁANIE KONFERENCJI
1. Organizator, w szczególnych wypadkach, zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
terminu Konferencji.
2. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora zwróci uczestnikowi wpłaconą
kwotę w całości w terminie 30 dni od poinformowania przez Organizatora o odwołaniu
Konferencji.
3. W przypadku zmiany terminu Konferencji osoba, która dokonała zgłoszenia i dokonała
wpłaty ma możliwość udziału w Konferencji w nowym terminie bez jakichkolwiek dodatkowych
formalności. W takiej sytuacji Uczestnik ma ponadto możliwość rezygnacji z uczestnictwa w
Konferencji, pod warunkiem wysłania stosownego oświadczenia o rezygnacji drogą mailową
na adres kaja.bernasinska@biotechnologia.pl, w terminie 14 dni od otrzymania od
Organizatora informacji o zmianie terminu Konferencji. W przypadku niezłożenia w tym
terminie stosownego oświadczenia przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował nowy termin
Konferencji.
§8
REKLAMACJE
Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w
formie pisemnej za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, najpóźniej w
terminie 30 dni od daty zakończenia Konferencji.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest BIOTECH
Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź. Administrator
posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iodo@biotechnologia.pl.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w zakresie podanym przez osobę
Zgłaszającą za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z
Organizatorami, w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem konferencji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy), dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora) oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
3. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione:
a. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań,
4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej
zakończeniu w celach związanych z:
a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie
przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
c. celami marketingowymi: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do
momentu wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego celu Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu - w przypadku
prowadzonego przez Administratora danych osobowych marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.
6. W przypadku wyrażenia przez osobę Zgłaszającą zgody na przetwarzanie danych
osobowych w innych celach, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu
wycofania przedmiotowej zgody.
7. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, iż sposób
przetwarzania jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez podmiot Rejestrujący danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych,
których podawanie jest dobrowolnie, Organizatorzy nie będą w stanie świadczyć usług
związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze
zmianami).
2. Organizator nie odpowiada za naruszenie warunków przeprowadzenia Konferencji
wynikających z okoliczności leżących poza jego kontrolą, których nie mógł przewidzieć ani
uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności (Siła wyższa). W przypadku zaistnienia
takich okoliczności Organizator powiadomi Uczestników najszybciej jak to możliwe o
wystąpieniu takich okoliczności i o zasadach na jakich przeprowadzona będzie Konferencja
po ustaniu działania Siły wyższej.
3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności
jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie
krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie
www.konferencja.biotechnologia.pl
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej
Konferencji wskazanej w ust. 3.
5. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji przez Uczestnika jest równoznaczne z
akceptacją przez niego wszystkich postanowień Regulaminu.

Organizator:
Bio-Tech Media Sp. z o.o.

