
Regulamin uczestnictwa w konferencji organizowanej przez  

Bio-Tech Media Sp. z o.o. oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

1. Współorganizatorami konferencji („Wydarzenia”) są: Bio-Tech Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Hm. A. Kamińskiego 23, 90-229 

Łódź, NIP 725-206-24-87, REGON 101464603, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432430 („Organizator BTM”) oraz Jagiellońskie 

Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. Bobrzyńskiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000212725, 

NIP: 6762266685, Regon: 356845374, o wysokości kapitału zakładowego 11 667 900,00 PLN, („Organizator JCI”). 

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi BTM za udział w Wydarzeniu jednej osoby („Cena”) określone jest na dedykowanej stronie 

Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatorów. 

Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatorów 

(np. koszty przejazdu, zakwaterowania, parkingu) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. 

3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze pro forma lub fakturze VAT, będącej 

dokumentem potwierdzającym zgłoszenie uczestnika, z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora BTM. 

4. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na Stronie Wydarzenia („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorami 

przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający Umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatorów 

usługi konferencyjnej.  

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na konferencję jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia 

nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Wydarzenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie 

wskazanego terminu, zgłoszenie uczestnictwa zostanie przyjęte na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z 

Organizatorem warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. 

6. Na podstawie Zgłoszenia Organizator BTM wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro 

forma lub fakturę VAT. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi BTM upoważnienia do wystawienia 

faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działała. 

7. W przypadku braku dostępności wolnych miejsc na Wydarzenie, po rejestracji Uczestnika, Organizator ma obowiązek niezwłocznie 

poinformować o tym zgłaszającego rejestrację, w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. 

8.  Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba 

zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym 

wypadku Organizator BTM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia. 

9. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. 

Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń 

osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizatorzy określają w interaktywnym formularzu Zgłoszenia oraz w zakładce FAQ 

zamieszczonych na Stronie Wydarzenia.  

10. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora BTM przesyłając taką informację na adres poczty 

elektronicznej koordynatora konferencji: katarzyna.staniaszek@biotechnologia.pl. 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż siedem (7) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 

Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony pełną Ceną. 

12. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalania podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny. 

13. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 11 powyżej nie jest jednoznaczne z 

rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. 

14. Organizatorzy dopuszczają by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana 

przed podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający informuje koordynatora konferencji, przesyłając stosowną informację na 

adres poczty elektronicznej Organizatora BTM: katarzyna.staniaszek@biotechnologia.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

rozpoczęcia Wydarzenia, do godziny 12.00. 
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15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian programu Wydarzenia w szczególności polegających na zmianie godziny danego 

wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia. 

16. W przypadku odwołania Wydarzenia nie później niż na siedem (7) dni przed wyznaczonym dniem Wydarzenia uiszczona Cena 

zostanie zwrócona. 

17. Wszystkie materiały przekazane Uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatorów (lub 

podmiotów współpracujących z Organizatorami) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika 

Wydarzenia. 

18. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczenie, 

wyświetlanie, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17 powyżej. 

19. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizatorzy mogą utrwalać przebieg Wydarzenia – w celu informacyjnym – za pomocą 

urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizatorzy mogą zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z 

uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych. 

20. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi BTM upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działała. 

21. 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 Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków. 

Administrator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iodo@jci.pl.  

22. 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. 

23. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione: 

a. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, 

b. Firmie Bio-Tech Media sp. z o.o. będącą Współorganizatorem konferencji - na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych - w zakresie usług informatycznych, księgowych i w ramach organizacji konferencji - zgodnie z art. 28 ust. 3 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

24. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

25. 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.  

26. W przypadku wyrażenia przez osobę Zgłaszającą zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe 

Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody. 

27. 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. 



28. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, iż sposób przetwarzania jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

29. 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. 

30. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego 

zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują 7 dni od daty wprowadzenia zmiany. 


