
REGULAMIN KONFERENCJI ARE 2022 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.    Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji ARE 2022, 

dalej zwany jest Regulaminem. 

2.    Organizatorem Konferencji jest spółka pod firmą Agencja Rynku Energii S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3, 00-728 Warszawa, zwana w dalszej części 

Regulaminu Organizatorem. 

3.    Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, 

wskazanych w zdaniu pierwszym, do dnia rozpoczęcia Konferencji. 

4.    Uczestnikami Konferencji mogą być przedstawiciele firm i instytucji związanych z 

branżą energetyczną, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami. 

5.    W ramach Konferencji mogą odbywać się prezentacje, panele dyskusyjne a także 

prezentacja firm i instytucji. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie 

internetowej www.are.waw.pl/konferencja  

§ 2 

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie 

internetowym Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres 

korespondencyjny Organizatora lub zgłoszenie w siedzibie Organizatora. 

2.    Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu 

internetowego Konferencji upływa w dniu 28 kwietnia 2022 r. bądź wcześniej w 

przypadku wykorzystania limitu 150 miejsc.  Rejestracja po tym terminie będzie 

możliwa w siedzibie Organizatora w miarę dostępności miejsc. 

http://www.are.waw.pl/konferencja
https://www.are.waw.pl/konferencja


3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji. 

4.    Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej 

Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 

przestrzegania przepisów prawa. 

§ 3 

Zasady sanitarne w związku z pandemią COVID-19 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania 

zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w czasie Konferencji ARE 2022, włącznie z 

wydarzeniami towarzyszącymi, dla Uczestników czynnych i biernych. 

2.   Regulamin uwzględnia stan prawny i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego na dzień 02.02.2022 r. Zasady bezpieczeństwa określone w 

Regulaminie mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie 

dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany 

przepisów i zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3.   Istotne zmiany zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie będą ogłaszane 

przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej wydarzenia, 

portalach społecznościowych oraz za pomocą poczty internetowej. Za zmiany istotne 

uznaje się wszelkie obostrzenia mające wpływ na formułę organizacji Konferencji i 

formę udziału Uczestników. 

4.   Do stacjonarnego udziału w Konferencji jest uprawniony wyłącznie Uczestnik, która 

według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie 

przebywa na kwarantannie, nie posiada objawów charakterystycznych dla COVID-19, 

nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym, ani też nie kontaktowała się z osobą 

zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

5.   Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do: 

a. Umożliwienia poddanie się nieinwazyjnej kontroli stanu zdrowia, poprzez m.in. 

ustalenie temperatury ciała Uczestnika przy pomocy termometru bezdotykowego. 



Kontrola, o której mowa w zdaniu pierwszym może odbyć się w przypadku 

zaistnienia ryzyka epidemiologicznego, a tym samym sytuacji zagrożenia stanu 

zdrowia innych Uczestników; 

b. Uczestnik zobowiązuje się także do samodzielnego zgłoszenia się do personelu 

Organizatora, obecnego podczas Konferencji, w przypadku zaobserwowania u 

siebie symptomów związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną; 

c. Przybycia na Konferencję maksymalnie 10 minut wcześniej; 

d. Dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja; 

e. Zakrywania ust i nosa przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja, 

oczekując w kolejce na wejście na teren obiektu, także przez cały czas trwania 

Konferencji, aż do momentu opuszczenia miejsca Konferencji; 

f. Po wejściu do budynku dezynfekcji rąk; 

g. Zajmowania miejsc na sali wyznaczonych przez Organizatora zgodnie z zaleceniem 

Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. zachowanie odległości 1,5 metra pomiędzy 

Uczestnikami; 

h. Zachowania dystansu 1,5 metra również podczas oczekiwania we wszelkich 

kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, punktów gastronomicznych). 

6. Sale przeznaczone na Konferencję są dostosowane do liczby Uczestników z 

uwzględnieniem zasad dotyczących maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na 

wybranej przestrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( 1 osoba na 15 m2). 

7.    Uczestnik Konferencji ponadto przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w 

Konferencji oznacza potencjalne przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, 

co wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na zarażenie, w 

szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-

19. Uczestnik, biorąc udział w Konferencji akceptuje powyższe ryzyko. 

8.   Niedostosowanie się do przepisów Regulaminu, pomimo dwukrotnego upomnienia ze 

strony Organizatora, może skutkować nakazem opuszczenia miejsca Konferencji. 

  



§ 4 

Koszty pobytu 

1.    Koszt ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

§ 5 

Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1.   Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty 

rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. 

2.      Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji może być dokonana w dowolnej formie 

– wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

§ 6 

Reklamacje 

1.    Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być 

zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: konferencja@are.waw.pl. 

2.    Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 

dni od dnia zakończenia Konferencji. 

3.    Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

 

§ 7 

Dane osobowe 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Agencja Rynku 

Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Bobrowieckiej 3, KRS: 

0000021306, NIP: 5261757578, REGON: 012435148. 



2.    Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w 

sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.      Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w ARE S.A. wyznaczony został 

Inspektor ochrony danych – adw. Monika Niedobecka. W celu skontaktowania się z 

Inspektorem ochrony danych można wysłać wiadomość na adres: iod@are.waw.pl 

lub wysłać pismo na adres siedziby Spółki. 

4.  Dane osobowe są pozyskiwane na podstawie zgłoszeń udziału w Konferencji, 

bezpośrednio od Państwa jako Uczestników Konferencji, lub od podmiotów, które 

zgłaszają Państwa uczestnictwo w Konferencji, a także w trakcie trwania Konferencji 

od Państwa jako Uczestników Konferencji. 

5.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., 

dalej „RODO”): 

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe są przetwarzane w celu 

rejestracji udziału w Konferencji oraz udziału, 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe są przetwarzane w celu 

wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i 

przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez 

Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi 

uprawnień, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń 

oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa; 

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe są przetwarzane w celu 

promocji wydarzenia jakim jest Konferencja, relacjonowania w mediach 

społecznościowych przebiegu Konferencji, a także w celu wykonywania 

marketingu bezpośredniego po zakończeniu Konferencji wydarzeń o zbieżnym 

charakterze, które będą przez Organizatora organizowane w przyszłości. 



6.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w 

szczególności podmioty świadczące dla Administratora usługi związane z organizacją 

Konferencji m.in. podmioty zewnętrzne zajmujące się rozliczeniami finansowymi, 

podmioty zarządzające salami konferencyjnymi i obiektami, w których Konferencja 

ma się odbyć, podmioty obsługujące realizację techniczną i wizualną wydarzenia 

(nagrania audiowizualne wydarzenia, fotografowie etc.), wszelkie inne usługi 

wspomagające działalność Administratora w zakresie organizowanej Konferencji 

oraz innych wydarzeń, które w związku z nią mogą w przyszłości powstać. 

7.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na 

adres siedziby Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany 

powyżej. 

8.   Niezależnie od powyższych postanowień przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest 

Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez 

Administratora marketingu bezpośredniego, możecie Państwo złożyć sprzeciw na 

adres siedziby Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych. W 

przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, 

że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania 

danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, 

praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9.    Akceptacja postanowień Regulaminu oznacza również wyrażenie zgody w oparciu o 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo 

ani terytorialnie wykorzystanie wizerunku osoby biorącej udział w Konferencji w 

całości i fragmentach przedstawionego na fotografii (fotografiach) lub filmie 

utrwalonych przez fotografa lub operatora działającego na zlecenie Organizatora 



podczas Konferencji. Zgoda ta udzielana jest zwłaszcza w cela promocyjnych 

wydarzenia, poprzez publikację mojego wizerunku na stronach internetowych (w 

tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) 

Organizatora. 

10.  W przypadku zgłoszenia udziału w Konferencji przez podmiot trzeci, podmiot ten jest 

zobowiązany uzyskać zgodę, o której mowa w ust. 9 powyżej od Uczestnika 

Konferencji i przedstawić ją Organizatorowi przed dniem Konferencji. 

11.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez 

administratora, tj. 5 lat. 

12.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych 

przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

13.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

uniemożliwiających rejestrację udziału w Konferencji oraz organizacji Konferencji 

może skutkować odmową rejestracji udziału w Konferencji. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

2.   Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 2171 z późn. zm.). 

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 



5.   Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek 

działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania. 

6.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu 

Internetowego Konferencji. 

7.     Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w 

terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego 

Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma 

wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika. 

8.    Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa 

  

Miejscowość, data 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

Adres konsumenta(-ów) 

     Nazwa i adres przedsiębiorcy 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Ja/My (*)………………….…………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) 

odstąpieniu od umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o 

świadczenie następującej usługi(*)………………………………………………………………………………. 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

  

…………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów) 

(*) Niepotrzebne skreślić 

 


