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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DLA SPACE4GDPR

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204) Space Digital Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-142), ul. Mariana Wyrzykowskiego 5A/30, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697174, REGON:
368437335, NIP: 5242840752 (dalej jako „Usługodawca” lub ,,Organizator”), ustala
niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.

Niniejszy regulamin określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) warunki i zasady uczestnictwa w Konferencji „Podsumowanie roku obowiązywania RODO/
GDPR”;
e) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w § 2 terminy będą miały znaczenie podane
poniżej:
Serwis
Oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem
www.konferencja.space4gdpr.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych,
zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi
relacjami.
Usługobiorca / Użytkownik
Podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
Uczestnik
Użytkownik, który za pośrednictwem strony www.konferencja.space4gdpr.pl zarejestruje się na
Konferencję „Podsumowanie roku obowiązywania RODO/GDPR” organizowaną przez
Usługodawcę w dniu 27 maja 2019 r. w Muzeum Polskiej Wódki, przy ul. Konesera 1, 03-736
Warszawa.
Informacja handlowa
Każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub
wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu
jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem
informacji
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§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:
a) usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach
Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie
żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, a także dane informacyjne proponowane przez
Usługodawcę,
b) usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w
szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z Usługodawcą (w
tym za pomocą formularza kontaktowego), składanie reklamacji, a także przesyłanie przez
Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną;

c) umożliwienie Użytkownikowi zapisania się na konferencję „Podsumowanie roku
obowiązywania RODO/GDPR, o której mowa w § 5.
d) umożliwienie Użytkownikowi zapisania się na ,,newsletter”.
2.

Otrzymywanie przez Usługobiorcę usług komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt a)
jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
która to zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Usługobiorcę.

3.

Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługobiorca może dokonać
wysyłając do Usługodawcy wiadomość e-mail na adres: info@space4dgpr.pl lub pismo z
oświadczeniem o cofnięciu zgody na adres siedziby Usługodawcy.

4.

Usługi wskazane w § 3 ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1.

Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i
zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków
komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez/lub do systemów teleinformatycznych
Usługodawcy następujących treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych
Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu
usług drogą elektroniczną;
b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub god
zących w dobre obyczaje, obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność.
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4.

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia
świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy; oraz do
przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i
stabilności systemu teleinformatycznego.

5.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z
awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

6.

Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w
każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez
dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

7.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa
lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

8.

W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox,
Opera lub Safari; monitor o rozdzielczości 1280×720 px; włączona obsługa Cookies i Java
Script.

9.

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia
wymogów technicznych określonych w ust. 8 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje
prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na
jakość świadczonych Usług.

10. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 jest
nieodpłatne.

§ 5. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU I POSTĘPOWANIA W TRAKCIE
KONFERENCJI ,,PODSUMOWANIE ROKU OBOWIĄZYWANIA RODO/GDPR”.
1.

W dniu 27 maja 2019 r. w Muzeum Polskiej Wódki, przy ul. Konesera 1, 03-736 Warszawa
Usługodawca organizuje konferencję „Podsumowanie roku obowiązywania RODO/
GDPR” (dalej: „Konferencja”).

2.

Celem Konferencji jest umożliwienie przedsiębiorcom zapoznania się z analizą
funkcjonowania przepisów RODO rok po ich wprowadzeniu wraz z wytycznymi co do
dalszego wdrażania, procesowania oraz przetwarzania danych osobowych.

3.

Organizator informuje, że Konferencja nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504
ze zm.).

4.

Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed wzięciem udziału w Konferencji z
Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
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5.

Organizator kształtuje treść merytoryczną Konferencji wedle swego uznania, mając
możliwość zmian, rozszerzania albo ograniczania dowolnych z elementów Konferencji, w
tym w szczególności składu osobowego prelegentów lub panelistów, czy też zakresu
merytorycznego, długości trwania, rozkładu, harmonogramu itp. sesji i paneli. W
szczególności, Organizator nie gwarantuje udziału w Konferencji określonych osób bądź
podmiotów, nie zapewnia określonej treści prelekcji, wykładów itp., jak również nie
gwarantuje, że udział w Konferencji umożliwi Uczestnikowi pozyskanie jakichkolwiek
kontaktów gospodarczych, bądź naukowych, wiedzy, informacji, know-how itp.

6.

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Uczestnicy zobowiązani są do
niepodejmowania w trakcie trwania Konferencji jakichkolwiek działań, jak też do
niedopuszczania się jakichkolwiek zaniechań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

7.

W szczególności zakazane jest prezentowanie w trakcie Konferencji jakichkolwiek treści:
a) sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawo;
b) naruszających prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
c) naruszających prawnie chronione tajemnice jakichkolwiek osób trzecich, w tym w
szczególności ich tajemnicę przedsiębiorstwa;
d)pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem.

8.

Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu zakazane jest również
prezentowanie w trakcie Konferencji:
a) jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętym
systemem wartości, w szczególności dotyczących jakichkolwiek osób treści
ośmieszających, dyskredytujących, mogących uwłaczać ich godności, czy też podważać
posiadaną pozycję rynkową;
b) jakichkolwiek treści zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków lub
innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących
gry hazardowe.

9.

Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w jego trakcie w sposób nienaruszający
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego oraz tak, by
nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających w
miejscu odbywania Konferencji, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego
Regulaminu, zasad BHP, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów prawa, jak
również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli
Organizatora.

10. Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Konferencji
osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników
Konferencji.
11. Konferencja może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub
kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.
12. Uczestnik Konferencji w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub mienia w
miejscu odbywania Konferencji powinien:
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a) natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;
b) bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub przedstawicieli
Organizatora;
c) unikać wywoływania paniki;
d) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu oraz działania służbom ratowniczym.
13. Konferencja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych.
14. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
15. Warunkiem udziału w Konferencji jest dokonanie rejestracji.
16. Rejestracja jest możliwa drogą elektroniczną poprzez stronę Serwisu.
17. Potwierdzenie rejestracji Uczestnika zostanie przesłane na adres e-mail podany jako adres
kontaktowy przez Uczestnika.
18. Rejestracja i uczestnictwo w Konferencji są dobrowolne.
19. W wypadku naruszenia postanowień Regulaminu Organizator - niezależnie od zastosowana
innych z przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego środków - jest
uprawniony do:
a) domagania się od Uczestnika zaniechania danego naruszenia;
b) domagania się od Uczestnika opuszczenia Konferencji;
c) braku wpuszczenia Uczestnika na teren odbywania Konferencji.
20. Organizator wedle własnego uznania decyduje o zastosowaniu jednego albo więcej ze
środków, o których mowa w ust. 19 powyżej.
21. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji lub dla
celów reklamowo-promocyjnych Organizatora oraz partnerów Konferencji. Organizator jest
uprawniony do korzystania oraz umożliwiania korzystania przez inne osoby z takiego
nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika
lub innej osoby przebywającej w miejscu odbywania Konferencji przez czas nieokreślony i
bez ograniczeń terytorialnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z
wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w
art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego
utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym- tylko po wyrażeniu uprzedniej zgody w formie pisemnej przez Uczestnika.
Uczestnik będzie poproszony o podpisanie zgody w trakcie konferencji. Odmowa wyrażenia
zgody w żaden sposób nie wpływ na możliwość udziału Uczestnika w Konferencji.
22. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania w jakikolwiek sposób ani w jakiejkolwiek
formie przebiegu Konferencji ani jego części, bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.

5/7

§ 6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.

Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem
umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 bez konieczności sporządzenia
odrębnej umowy.

3.

Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku
opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
wymienionych w
§ 3 ust. 1 rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń Stron.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES
1.

Zasady przetwarzanie danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna na stronie
Serwisu.

2.

Serwis używa plików cookies. Zasady działania plików cookies opisane są w Polityce
cookies dostępnej na stronie Serwisu.

§ 8. INFORMACJA HANDLOWA
W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowej
Usługodawca może przesyłać do Usługobiorcy na podany przez Usługodawcę adres
elektroniczny zamówioną informację handlową.

§ 9. REKLAMACJE
Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką
uregulowaną niniejszym Regulaminem oraz funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można
składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na
adres: info@space4gdpr.pl

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych
przyczyn, a w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z
Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę
lub Usługodawcę.

6/7

2.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej
jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu
może być zapisany na dysku i wydrukowany.

3.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez
błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają
oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności
uzyskanych informacji.

4.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w
sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez
Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub
nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

6.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie.

7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy
prawa polskiego.

8.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wchodzi w życie z dniem 24
kwietnia 2019 r.
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