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§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki udziału w Konferencji 
Programu Współpracy w Ochronie Praw Allegro, która odbędzie się w dniu  
19 października 2017 roku, w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie przy ul. 
Zielnej 37 w Warszawie (dalej „Konferencja”).  

2. Organizatorem Konferencji jest Grupę Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) 
przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 
0000268796 o kapitale zakładowym w wysokości 33 976 500,00 złotych, posiadającą 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995, Regon: 140762508.  

3. Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczna z akceptacją w całości Regulaminu.  
4. Organizator zastrzega, że część uczestników Konferencji brać będzie w niej udział na 

podstawie indywidualnych zaproszeń. O wyborze osób zaproszonych decyduje 
wyłącznie Organizator. 

5. Udział w Konferencji dedykowany jest do przedsiębiorców. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 
 

§ 2. Ogólne warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszenia na Konferencję dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego formularza 
dostępnego pod adresem  https://poznaj.allegro.pl/wop/index.php?tab=konferencja . 

2. Organizator potwierdzi możliwość uczestnictwa w Konferencji oraz prześle dane do 
wpłaty opłaty konferencyjnej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu 
rejestracyjnym, co jest równoznaczne z rezerwacją dla danej osoby uczestnictwa w 
Konferencji. Brak zapłaty opłaty konferencyjnej w terminie określonym w § 3 ust. 4 
poniżej jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji i wygaśnięciem 
rezerwacji. 

3. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku braku minimalnej liczby 
zgłoszeń udziału w Konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
Konferencji w terminie 10 dni przed terminem jej rozpoczęcia. W takim przypadku 
uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

4. Umowa o udział w Konferencji zawierana jest po dokonaniu przez uczestnika 
następujących czynności:  
a. wypełnieniu elektronicznego formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
b. akceptacji niniejszego regulaminu, 
c. zapłaty opłaty konferencyjnej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 

powyżej. 
5. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do 12 

października 2017 roku, z tym zastrzeżeniem, że jeśli rezygnacja nastąpi po 

https://poznaj.allegro.pl/wop/index.php?tab=konferencja


5 października 2017 roku, Organizator potrąci z opłaty konferencyjnej 10% opłaty 
manipulacyjnej. Zwrot stosownej części opłaty konferencyjnej nastąpi w terminie 30 
dni od momentu otrzymania przez Organizatora oświadczenia uczestnika o rezygnacji.  

6. Nieobecność uczestnika na Konferencji bez uprzedniej rezygnacji zgodnie z § 2 ust. 5 
powyżej nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu opłaty konferencyjnej.  

7. Aktualny program Konferencji prezentowany będzie na stronie internetowej, pod 
adresem:  https://poznaj.allegro.pl/wop/index.php?tab=konferencja . 

 
 

§ 3. Opłata konferencyjna 

1. Udział w konferencji dla uczestników nieposiadających zaproszenia jest odpłatny.  
2. Opłata konferencyjna wynosi 320 zł netto + 23 % VAT od osoby. 
3. Organizator zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi wystawi płatnikowi 

opłaty konferencyjnej fakturę na usługę udziału w Konferencji. 
4. Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie 14 dni od momentu otrzymania 

informacji, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej. 
5. Opłata konferencyjna obejmuje udział jednej osoby zgłoszonej za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego oraz catering. 
6. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników oraz 

zakwaterowania. 
 

§ 4. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających chęć udziału w Konferencji 
jest Organizator. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będę w celu organizacji 
Konferencji i umożliwienia udział w niej zgłaszających się osób, a także w celu 
umożliwienia Organizatorowi marketingu bezpośredniego związanego z 
organizowanymi w przyszłości wydarzeniami o charakterze i tematyce podobnych do 
Konferencji. Ww. dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie 
danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne w celu rejestracji swego udziału 
w Konferencji. 

2. Organizator zapewnia osobom zgłaszającym chęć udziału w Konferencji realizację 
uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa 
dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do 
kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w 
przedmiotowej ustawie. 

3. W przypadku, gdy zgłoszenia udziału w Konferencji dokonuje osoba inna, niż uczestnik 
(płatnik), oświadcza on, że jest uprawniona do podania danych osobowych uczestnika 
w celu udziału uczestnika w Konferencji w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiana 
warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez uczestników 
przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, w szczególności przedmiotowe zmiany 
nie będą  dotyczyć wysokości opłaty konferencyjnej. Zmiany wejdą w życie od 

https://poznaj.allegro.pl/wop/index.php?tab=konferencja


momentu ich zakomunikowania na stronie internetowej, pod adresem:  
https://poznaj.allegro.pl/wop/index.php?tab=konferencja.  

2. Wszelkie spory mogą wyniknąć z zawarcia przez Organizator i uczestnika umowy o 
udział w Konferencji rozstrzygane będę według prawa polskiego przez sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora. 
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