Regulamin wydarzenia:

„ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ I BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
A ZARZĄDZANIE STRATEGICZNYM RYZYKIEM PODATKOWYM.
JAK (TO PRZE)ŻYĆ JAKO WŁAŚCICIEL, CZŁONEK ZARZĄDU, MENEDŻER?”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zbiór zasad i warunki uczestnictwa w
wydarzeniu pod nazwą ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ I BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE A
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNYM RYZYKIEM PODATKOWYM. JAK (TO PRZE)ŻYĆ JAKO
WŁAŚCICIEL, CZŁONEK ZARZĄDU, MENEDŻER? („dalej jako Wydarzenie”) zaplanowanym na
czwartek 12 marca 2019 r., organizowanym przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Siennej 39 w Warszawie.
2. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w
tym obowiązku uiszczenia opłaty (ceny uczestnictwa), stosownie do stawek określonych w Cenniku.
3. Jeśli w treści Regulaminu nie zastrzeżono odmiennie, następujące pojęcia mają następujące
znaczenie:
a) „Organizator” – oznacza NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siennej 39
w Warszawie (00-121), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod
numerem KRS 0000435799. NIP: 5252539089, REGON: 146333866;
b) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która ma uczestniczyć́ w Wydarzeniu i została imiennie
zarejestrowana poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej Wydarzenia oraz do które została wysłane – pocztą elektroniczną na adres
wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym – potwierdzenie uczestnictwa;
c) „Zamawiający” – osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej, która poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie
internetowej
Wydarzenia
oraz
opłacenie
ceny
uczestnictwa
w Wydarzenia dokonała rejestracji delegowanego przez siebie Uczestnika do udziału
w Wydarzeniu;
d)

„Formularz Zgłoszeniowy” – to formularz dostępny na stronie internetowej Wydarzenia, za
pomocą którego Uczestnik lub Zamawiający dokonuje rejestracji na Wydarzenie;

e) „Potwierdzenie Zgłoszenia” – to komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, potwierdzający dokonanie prawidłowego
zgłoszenia na Wydarzenie;
f)

„Cennik” – oznacza obowiązujący Uczestnika cennik uczestnictwa w Wydarzeniu dostępny na
stronie internetowej Wydarzenia lub udostępniony drogą korespondencji elektronicznej przez
osobę reprezentującą albo pracownika Organizatora.

4. Zamieszczona na stronie internetowej informacja oraz opis Wydarzenia nie stanowi oferty
w rozumieniu ustawy – Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Przyjęcie oferty
przez Organizatora nastąpi poprzez przesłanie Potwierdzenia Zgłoszenia.
II.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
1. Zgłoszenia Uczestnika na Wydarzenie dokonuje się poprzez rejestrację za pośrednictwem
Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo niepotwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa lub odmowy wysłania
Potwierdzenia Zgłoszenia bez podania przyczyn.
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3. Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana
prelegentów, planu Wydarzenia lub terminu Wydarzenia. Organizator poinformuje niezwłocznie
Zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości mailowej na wskazany
w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Zamawiający ma
prawo odstąpić́ od Umowy w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie
później jednak niż̇ w dniu poprzedzającym Wydarzenia. W takim przypadku Organizator dokona
zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Wydarzeniu na rachunek, z którego dokonano
na rzecz Organizatora płatności.
4. W toku rejestracji Uczestnika niezbędnym jest podanie danych osobowych Uczestnika, tj. imienia,
nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych podmiotu lub osoby, która
dokonuje płatności za udział w Wydarzeniu zgodnie z Cennikiem – na potrzeby wystawienia
dokumentu sprzedaży.
5. Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego informacje i dane osobowe są prawdziwe. Organizator
zastrzega sobie możliwość ewentualnej weryfikacji u źródła autentyczności lub prawdziwości danych
dotyczących Uczestnika, ale nie jest do tego zobligowany.
6. W przypadku, gdy osobą dokonująca zgłoszenia nie jest Uczestnik, Zamawiający oświadcza,
że jest on upoważniony do podania danych osobowych Uczestnika oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych oraz udzielone w imieniu uczestnika zgody za
pomocą Formularza Zgłoszeniowego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza
Zgłoszeniowego nieprawdziwych danych lub oświadczeń.
8. Uczestnik może – po dokonaniu wpłaty – przekazać swoje miejsce innej osobie po uprzednim
poinformowaniu Organizatora na adres zarzadzanie.ryzykiem.podatkowymf@nobili.pl oraz
otrzymaniu zgody Organizatora w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej przez osobę
reprezentującą albo pracownika Organizatora oraz podaniu poprawnych danych osobowych w
zakresie określonym w Formularzu Zgłoszeniowym.
9. Prawidłowe dokonanie zgłoszenia Uczestnika i wysłanie na wskazany w zgłoszeniu adres poczty
elektronicznej Potwierdzenia Zgłoszenia oznacza zawarcie umowy między Organizatorem
a Uczestnikiem lub Zamawiającym (w przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnik).
Postanowienia Regulaminu wraz z Cennikiem stanowią treść Umowy.
10. Organizator przesyła na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym
Potwierdzenie Zgłoszenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm,
których pracownicy, współpracownicy i członkowie ich organów statutowych biorących udział
w Wydarzeniu.
12. Organizator w czasie Wydarzenia wspiera networking oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.

III.

PŁATNOŚCI

1. Cena udziału w Wydarzeniu podawana jest każdorazowo w Cenniku dostępnym na stronie
internetowej Wydarzenia. Dokonanie rejestracji na Wydarzenie równoznaczne jest
ze zobowiązaniem Zamawiającego do uiszczenia ceny według stawek określonych w Cenniku.
2. Cena, o której mowa w pkt 2, obejmuje udział w Wydarzeniu jednego Uczestnika oraz koszt
poczęstunku.
3. Zamawiający dokonuje opłaty według stawek określonych w Cenniku po wypełnieniu Formularza
Zgłoszeniowego. Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Rejestracji.
4. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Wydarzeniu, parkingu, zakwaterowania
oraz wyżywienia w zakresie wykraczającym poza poczęstunek podany na Wydarzeniu.
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5. Dokonanie opłaty za Wydarzeniu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem płatności
elektronicznych. Opłaty za udział w Wydarzeniu dokonać́ można poprzez opłacenie faktury
zaliczkowej albo wystawionej przez Organizatora, na życzenie Zamawiającego, faktury proforma.
6. W przypadku, gdy udział Uczestnika w Wydarzeniu jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze
wyczerpanie limitu miejsc, Organizator informuje o tym Uczestnika w drodze korespondencji
e-mail na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym i zwraca na rzecz Zamawiającego pełną
kwotę uiszczoną tytułem ceny udziału w Wydarzeniu.

IV.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji poprzez przesłanie na adres e-mail:
zarzadzanie.ryzykiem.podatkowymf@nobili.pl stosownej informacji w tym zakresie, przy czym:
a) w
przypadku
doręczenia
na
adres
mailowy
Organizatora
zarzadzanie.ryzykiem.podatkowymf@nobili.pl oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z
Rejestracji najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed wyznaczonym terminem Wydarzenia,
Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 100% uiszczonej
ceny;
b) w przypadku doręczenia na rzecz Organizatora oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z
Rejestracji najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia, Organizator
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 50% uiszczonej ceny;
Organizator może podjąć decyzję o wyższym poziomie zwrotu niż 50%;
c) w przypadku doręczenia na rzecz Organizatora oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z
Rejestracji na 13 (trzynaście) lub mniej dni przed wyznaczonym terminem Wydarzenia,
Zamawiającemu nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny, choć Organizator może podjąć
taką decyzję.
2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w pkt 1, Zamawiający będący konsumentem,
tj. osobą fizyczną zamawiającą udział w Wydarzeniu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową może odstąpić od udziału w Wydarzeniu
w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy, nie później jednak niż̇ przed rozpoczęciem
Wydarzenia.
3. O ile zgodnie z niniejszym Regulaminem Zamawiający jest uprawniony do zwrotu uiszczonej ceny
lub jej części, Organizator zwraca Zamawiającemu właściwą kwotę̨ na podany przez Zamawiającego
w korespondencji elektronicznej rachunek bankowy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Wydarzeniu, który
uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Wydarzeniu, na przykład znajduje się pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających lub narusza porządek prawny lub dobre obyczaje. W takim
przypadku Organizator nie zwraca Uczestnikom opłat za Wydarzenie.

V.

REKLAMACJA

1. Zamawiający
może
złożyć
reklamację
za
pośrednictwem
adresu
zarzadzanie.ryzykiem.podatkowymf@nobili.pl lub na adres siedziby Organizatora.

e-mail:

2. Reklamacje mogą̨ być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Wydarzenia.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię̨ i nazwisko (nazwę̨) Zamawiającego,
b) adres do korespondencji pocztowej oraz adres e-mail,
c) numer telefonu Zamawiającego,
d) przedmiot reklamacji,
e) datę̨ Wydarzenia, która podlega reklamacji,
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f)

wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia reklamacji
i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi
składającemu reklamację.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

VI.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem przez odznaczeniem
właściwego pola w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. W przypadku wykorzystywania podczas Rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych
czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery
w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Zamawiający i Uczestnik
powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego
prywatnych informacji i danych osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian
w Formularzu zgłoszeniowym.
3. Uczestnik wyraża zgodę̨ na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego
podczas Wydarzenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas
Wydarzenia sesji fotograficznych oraz nagrań wideo. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie
wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku
najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Wydarzenia.

VIII.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
POLITYKA PRYWATNOSCI

1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-121) pry ul. Siennej 39, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie pod numerem KRS 0000435799. NIP: 5252539089, REGON: 146333866,
e-mail: info@nobili.pl.
2. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz
żądania usunięcia. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych
jest niezbędne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu.
3. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.
4. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa
a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
5. Organizator posiada dane Uczestników:
a) bezpośrednio od Uczestników;
b) ze źródeł publicznie dostępnych (na przykład z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, raportów bieżących i okresowych spółek
publicznych, stron internetowych lub innych podobnych źródeł),
c) od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., który
udostępnił dane osobowe.
6. NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:
a) dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, tytuł grzecznościowy, adresy korespondencyjne, nr
telefonów, e-mail, adresy stron www, nazwa firmy, stanowisko),
b) dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi
i wystawienia faktury,
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c) dane potrzebne do dobrania dla Uczestników odpowiedniej oferty marketingowej i usług
NOBILI (np. o usługach NOBILI, z których Uczestnicy korzystali wcześniej),
d) Informacje cookies.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
a) jeżeli Uczestnicy wyrażą taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się zgodzą Uczestnicy,
NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane:
- w celach marketingowych produktów i usług NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.,
w celu marketingu podmiotów trzecich,
- w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe
(ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste),
b) w celu realizacji działań wykonywanych na żądanie Uczestnika lub Zamawiającego
przed zawarciem umowy,
c) w celu zawarcia i wykonania umowy, która została zawarta z NOBILI PARTNERS
Sp. z o.o.,
d) w celu wykonania umowy zawartej z NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., na rzecz jako osoby
trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
e) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., np.
wystawienia faktury lub rachunku,
f)

w celach kontaktowych.

8. W zakresie celów opisanych powyżej, podanie danych przez Uczestników jest warunkiem zawarcia
umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych
niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od
towarów i usług. W zakresie lit. a), b) i g) opisanych powyżej podanie danych osobowych jest
dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia
umowy, ale jest niezbędne do realizacji wskazanych celów. W zakresie lit. f) opisanej powyżej
podanie danych jest uzasadnione właściwymi przepisami (np. ustawy o rachunkowości, Kodeksu
pracy czy Kodeksu cywilnego). W tym przypadku podanie danych jest obowiązkowe. W każdej chwili
Uczestnik może cofnąć każdą zgodę udzieloną NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. w związku z
przetwarzaniem danych osobowych a, a jedyną konsekwencją będzie zaprzestanie dalszego
przetwarzania danych przez NOBILI w celach, w których uprzednio przetwarzanie opierało się na
zgodzie. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej
dane kontaktowe NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny
sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestników przed jego dokonaniem, tzn. do
momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych Uczestników przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
jest legalne. Skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych można to zrobić e-mailowo
pod adresem info@nobili.pl
9. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego (poza
Europejski Obszar Gospodarczy). Jeżeli Uczestnik wyrazi taką zgodę, jego dane osobowe zostaną
udostępne przedsiębiorcom, z którymi NOBILI współpracuje. NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
możemy ujawnić Uczestnika odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących
zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz („Partnerzy NOBILI”). W takim przypadku zawarta jest z
tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych Uczestników. Odbiorcami danych
osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji
zobowiązań umownych, w tym obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa
pocztowo-kurierska, obsługa w zakresie tłumaczeń, grafiki, druku i organizacji spotkań oraz wszelcy
inni współpracownicy NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. Z uwagi na to, iż podmioty te często się
zmieniają, Organizator nie jest w stanie przedstawić ich kompletnej listy. Uczestnicy mogą zwrócić
się kontakt, jeśli chcą wiedzieć z kim aktualnie współpracujemy aktualnie.
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10. Uczestnicy mają prawo do żądania od NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszalności danych.
11. Uczestnicy mogą wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania danych w celu marketingu własnych
produktów lub usług NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
12. Jeśli dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego swoich produktów
i usług, Dane osobowe udostępnimy będą przetwarzane do czasu wniesienia przez sprzeciwu
przez Uczestnika. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane tak długo, jak jest to
niezbędne do wykonania umowy łączącej Uczestnika lub Zgłaszającego z NOBILI PARTNERS Sp.
z o.o., a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie
może podnosić NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec NOBILI
PARTNERS Sp. z o.o. Jeśli dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez
czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą
przetwarzać do czasu wycofania przez tej zgody. Jeśli dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z zawartą
na Uczestnika umową z NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., dane będą przetwarzane do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
13. Wnoszenie skargę na przetwarzanie danych osobowych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
można do kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu, w celu wyjaśnienia wszelkich pytań
i wątpliwości
związanych
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
pod
adresem
e-mail: info@nobili.pl.
14. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które
wywołuje skutki prawne wobec Uczestników lub w podobny sposób istotnie na Uczestników
wpływa, niemniej jednak będziemy mogli korzystać z plików cookies oraz innych systemów
rejestrujących ruch na stronach internetowych NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. (profilowanie
w celach marketingowych).

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Regulamin obowiązuje od 11 lutego 2020 r.
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