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Regulamin Konferencji 

Nowoczesny Dyrektor 

w. 1/11/21 z dn. 10.11.2021 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji.  

Regulamin określa warunki udziału w Konferencji, zasady organizacyjne oraz płatności.   

2. Organizatorem Konferencji jest Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.   

z siedzibą w Katowicach.   

3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:   

a. Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji,   

b. Organizator – Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą   

w Katowicach przy al. Korfantego 193 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód   

w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  

0000630561, NIP: 6342622989, REGON: 240547379,   

c. Konferencja – konferencja Nowoczesny Dyrektor, która odbędzie się 23 marca 2022 r.   

w formie – transmisji online,  

d. Uczestnik – osoba fizyczna będąca Dyrektorem lub v-ce Dyrektorem szkoły uczestnicząca  

w Konferencji po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego na Stronie  

WWW,   

e. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która deleguje  

Uczestnika do udziału w Konferencji i opłaca udział Uczestnika w Konferencji,   

f. Strona WWW – strona Konferencji dostępna pod adresem www.nowoczesny-

dyrektor.pl.  

4. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji   

i obowiązują wszystkich Uczestników.   

5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez  

Zamawiającego i Uczestnika Regulaminu.   

6. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność Konferencji  

z jej opisem.  
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II. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Rejestracji należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny na Stronie WWW.   

2. Każdy Uczestnik powinien dokonać osobistego zgłoszenia udziału w Konferencji.   

3. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail zawierającej   

dane do przelewu za udział w Konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie  

stanowi zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym.   

4. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem następuje z datą odnotowania  

(uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na koncie bankowym  

Organizatora.   

5. Płatności należy dokonać zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Zamawiającym w terminie 10 

dni  roboczych od daty jej zawarcia, jeżeli liczba zgłoszonych na Konferencję Uczestników  

przekroczy ich planowaną liczbę. O kolejności zgłoszeń decyduje moment uznania   

na rachunku Organizatora.   

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym czasie, za zwrotem na  

rzecz Zamawiających wpłaconej ceny w pełnej wysokości, jeśli Konferencja nie będzie mogła  

się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku braku  

osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych Uczestników. W takim przypadku  

Zamawiającym nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.   

8. Organizator przewiduje pulę około 500 miejsc dla Uczestników.   

9. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konferencji osoby, która nie spełnia  

warunków uczestnictwa. Osoby zainteresowane tą możliwością powinny przesłać   

do Organizatora pisemną prośbę o zgodę na udział w Konferencji. Wszystkie wnioski zostaną  

rozpatrzone najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Organizator zastrzega  

sobie prawo odmowy bez wskazania przyczyny.   

III. ZASADY KONFERENCJI  

1. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa na 7 dni przed jej rozpoczęciem lub   

w chwili zamknięcia listy Uczestników. O zamknięciu listy Uczestników Organizator 

powiadomi bez zbędnej zwłoki komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej 

Konferencji.   

2. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie 

nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić udział w wydarzeniach  

odbywających się w trakcie Konferencji.   
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3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu,  

w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego   

i kolejności wystąpień. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić podstawy   

do kierowania roszczeń wobec Organizatora.   

4. Organizator prześle na adresy mailowe Uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym  

unikalne dane dostępowe umożliwiające udział w Konferencji oraz dostęp (przez 7 dni od  

momentu udostępnienia ich przez Organizatora) do utrwalonych w jej trakcie wystąpień   

i prelekcji.  

5. Wszystkie materiały przekazane Uczestnikom w związku z Konferencją podlegają ochronie  

przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  

pokrewnych i przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika. Zabrania się  

zwielokrotniania materiałów, wprowadzania ich do obrotu, rozpowszechniania w jakikolwiek  

sposób, wyświetlania, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne wykorzystywanie sprzeczne z celem  

wskazanym w zdaniu poprzedzającym.  

6. Uczestnictwo w Konferencji odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji  

elektronicznej i wymaga dysponowania przez Uczestnika:  

a. komputerem lub urządzeniem mobilnym ze stabilnym podłączeniem do Internetu,  

b. głośnikiem, mikrofonem i/lub słuchawkami.  

7. O ile będzie to konieczne, Organizator w procesie rejestracji przekaże informację   

o ewentualnych, dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału   

w Konferencji.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. niedziałanie lub wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika  oprogramowania 

firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,  

b. niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia  

udziału w Konferencji, 

c. wady sprzętu komputerowego Uczestnika,  

d. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika,  

e. nieprawidłową obsługę aplikacji umożliwiającej udział w Konferencji przez Uczestnika, 

f. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji  

niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.  
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IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI  

1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości zamówienia  

w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na Konferencję na podstawie faktury proforma.  

Opłata powinna zostać uiszczona na konto:   

Bank: Bank Millennium   

Numer konta: 16 1160 2202 0000 0000 9421 4482   

Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.   

al. Korfantego 193   

40- 153 Katowice   

NIP: 6342622989  

2. W terminie 7 dni od dokonania płatności Organizator wystawi fakturę VAT   

dla Zamawiającego.   

3. Cena za udział w Konferencji jest podana na Stronie WWW i obejmuje wyłącznie zakres  

świadczeń tam wyszczególnionych.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na cenę za udział w Konferencji   

na zasadach określonych na Stronie WWW.   

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI  

1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez  

wysłanie wiadomości e-mail na adres: konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl z informacją   

o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać numer ID zgłoszenia oraz imię   

i nazwisko Zamawiającego/Uczestnika.   

2. Dopuszcza się zamianę Uczestnika oddelegowanego przez Zamawiającego, jednakże   

po uprzednim powiadomieniu Organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości   

na adres e-mail: konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl.   

3. Rezygnacja z udziału w Konferencji na 40 dni przed planowanym terminem Konferencji nie  

powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona zaliczka podlega  

zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.  

4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze/potrąci z kwot  

wpłaconych opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:   

 50% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji od 40 do 20 dni przed  

planowanym terminem konferencji,   

 100% ceny za udział w Konferencji w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20  

dni przed planowanym terminem Konferencji.   
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5. Nieobecność Uczestnika na Konferencji bez uprzedniej rezygnacji w trybie wskazanym w ust.  

1 powyżej nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ustalonej ceny (a w przypadku, gdy już została  

uregulowana nie zobowiązuje Organizatora do jej zwrotu), a jednocześnie pozbawia  go 

uprawnienia do ubiegania się o otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji.  

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

Librus jest administratorem danych osobowych Uczestników. Szczegóły na temat przetwarzania  

danych osobowych przez Librus znajdują się w informacji na temat przetwarzania danych osobowych  

stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.   

  VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE  

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień w Regulaminie,  z zastrzeżeniem 

powiadomienia o nich Zamawiającego w formie wysłania e-maila na adres  podany w 

formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie,  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy oraz pełnego zwrotu  

wpłaconej zaliczki.   

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 r.  

Załącznik nr 1   

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika.   

Administratorem danych osobowych jest Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.   

z siedzibą przy Al. Korfantego 193 (40-153 Katowice), dalej „Librus”. 

W sprawach przetwarzania danych osobowych może Pani / Pan kontaktować się bezpośrednio   

z Librus lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych poprzez formularz kontaktowy dostępny  

na witrynie https://www.librus.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ lub pisemnie na adres siedziby  

Librus.   

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:   

 organizacji konferencji Nowoczesny Dyrektor – podstawą przetwarzania danych jest prawnie  

uzasadniony interes Librus polegający na wykonaniu zawartej ze szkołą umowy o Pani / Pana  

udział w konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);   

 dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – 

podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Librus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);   

 rozliczeniowym – podstawą prawną jest niezbędność danych do wypełniania obowiązków  

prawnych ciążących na Librus wynikających z przepisów dotyczących placówek doskonalenia  

nauczycieli oraz przepisów księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).   

 

 

https://www.librus.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/
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W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (tj. zgody  

na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach konferencji „Nowoczesny Dyrektor”), Pani/Pana dane  

mogą być przetwarzane w celach marketingowych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony  

interes Librus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na oferowaniu i promocji produktów i usług Librus  

w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.   

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe  na 

zlecenie Librus: dostawcom IT, firmom audytorskim.   

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia konferencji. Dane mogą być ponadto  

przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji  

handlowych drogą elektroniczną. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo  

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne  do 

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Librus. Dane mogą być  

przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na Librus wynikających  z 

przepisów księgowych i podatkowych.   

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.   

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie  

uzasadnionego interesu Librus, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec  

przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.   

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy  

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.   

Podanie danych osobowych stanowiących zgłoszenie jest konieczne do wzięcia udziału w konferencji  

– bez podania danych wzięcie udziału w konferencji nie będzie możliwe. W pozostałym zakresie  

podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

 

 

 

 


