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Regulamin i warunki uczestnictwa 

 
w konferencji …………, odbywającej się w dniu …………… r. (zwanej dalej „Konferencją”) 

1. Organizatorem Konferencji jest firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hafciarska 11, 
04-704 Warszawa, posiadająca NIP 5213445303, REGON 141029299 i wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000283010 („Organizator 
Konferencji”). 

2. Konferencja odbędzie się w dniu ………, w godzinach ……. 

3. Konferencja dotyczy tematyki rozwoju ………. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na 
stronie ……………………………………. 

4. Konferencja skierowana jest do HRBP, coachów, trenerów, kierowników i specjalistów działów 
personalnych i HR oraz kadry menedżerskiej. 

5. Zgłoszenia na Konferencję odbywają się przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie 
www.certes.pl lub formularz udostępniony w wersji papierowej. 

6. Rezygnacja z udziału złożona na piśmie na: 30 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do 
dnia ……… r. włącznie, umożliwia zwrot 100% kosztu uczestnictwa; 14 dni przed terminem 
rozpoczęcia konferencji tj. do dnia ……… r. włącznie, umożliwia zwrot 50% kosztów uczestnictwa; 
rezygnacja po tych terminach jest równoznaczna z poniesieniem pełnego kosztu uczestnictwa, bez 
możliwości zwrotu jakiejkolwiek jego części. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie 
pisemnej na adres: ……… 

7. Organizator Konferencji nie odpowiada za szkody na mieniu bądź na osobie wyrządzone przez 
uczestników Konferencji. 

8. Rejestracja Uczestników Konferencji odbywa się w godzinach …… - …… przed salą ………, podczas 
której Uczestnik podpisuje się na liście obecności oraz obiera materiały konferencyjne  
i identyfikator. 

9. W przypadku skorzystania z zestawu tłumaczenia symultanicznego Uczestnik zobowiązuje się 
zwrócić zestaw w dniu ………. W przypadku zagubienia i/lub braku zwrotu zestawu Uczestnik 
zobowiązuje się wpłacić karę w wysokości 1200.00 zł netto. 

10. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku  
z Konferencją, w tym autorskie prawa majątkowe do materiałów, są i pozostają własnością 
Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Uczestnika w Konferencji, żadne prawa 
własności intelektualnej nie będą przenoszone na Uczestnika. 

11. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi w związku z przedmiotem 
Konferencji mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, w celach 
edukacyjnych i szkoleniowych. W szczególności Uczestnikowi nie wolno powielać materiałów oraz 
zbywać lub przekazywać osobom trzecim materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów 
własności intelektualnej, stanowiących własność Organizatora. 

12. Certes Sp. z o.o. informuje, że Konferencja będzie rejestrowana za pomocą urządzeń rejestracji 
obrazu i dźwięku.  

http://www.szkolenia.certes.pl/
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13. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu 
Konferencji, za wyjątkiem odręcznie sporządzanych notatek. 

14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli 
Informacyjnej będącej częścią Polityki prywatności. 

15. Złożenie przez Uczestnika Konferencji podpisu na liście obecności jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu, Klauzuli informacyjnej będącej częścią Polityki prywatności i warunków 
uczestnictwa w Konferencji. 

16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić 
uczestnictwo w Konferencji. 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Certes Sp. z o.o. dla celów 

związanych z realizacją niniejszej konferencji oraz w zakresie prowadzonej przez Certes Sp. z o. o. 

działalności gospodarczej, w szczególności działalności szkoleniowej oraz w celu prowadzenia 

marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wysyłania informacji 

handlowych drogą elektroniczną.  

2. Wyrażam również zgodę na rejestrowanie za pomocą urządzeń rejestracji obrazu i dźwięku mojego 

wizerunku i głosu na nagraniach zrealizowanych przez Certes Sp. z o.o. w celu umożliwienia spółce 

odtwarzania nagrań z konferencji. 

 

 

Data ……………………… 

Imię i nazwisko ……………………… 
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