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REGULAMIN  

udziału w konferencji online 
 
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w konferencji online za pośrednictwem sieci 
Internet - zwanej dalej „Konferencją - organizowanej przez cooperation-east  –  zwanym dalej 
„Organizatorem”. 
 
 

§ 1  
Zasady ogólne 

 

1. Konferencja online: wydarzenie organizowane przez c-east odbędzie się przy użyciu serwisu 
internetowego, na które zaproszony został Uczestnik.  

2. System Rejestracji (Serwis internetowy) – zwany dalej Systemem – aplikacja internetowa 
udostępniona poprzez Dostawcę pod wskazanym adresem, umożliwiająca obsługę procesu 
rejestracji uczestników na Konferencję online organizowaną w Systemie Dostawcy oraz w 
niej uczestnictwo. 

3. RODO – Rozporządzenie 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. 
Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.  

4. Partner – instytucje, organizacje i firmy zewnętrzne, które wspierają organizację        
Konferencji online. Posiadają prawo do dystrybucji materiałów reklamowych wśród 
Uczestników i ich prezentacji zarówno podczas trwania Konferencji online jak i w 
komunikacji z nią związanej. Posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych w celu      
i zakresie wymaganym do wypełnienia ich roli w Konferencji online.     

5. Uczestnik – Każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję 
online. Zaproszony gość, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za 
pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję online w dniu wydarzenia. 

6. Prelegent – Uczestnik aktywnie uczestniczący w Konferencji online z prawem do 
transmitowania dźwięku i wideo poprzez mikrofon i udostępniania obrazu z kamery lub 
obrazu swojego komputera.  

7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich 
udostępnianych zasobów.  

8. W przypadku usług wymagających zarejestrowania, zgłoszenia i dokonania opłaty udział jest 
równoznaczny z pełną akceptacją warunków Regulaminu.  

9. Umożliwianie korzystania z usług i zasobów udostępnianych przez Organizatora jest usługą 
świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się 
na podstawie Regulaminu. 
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§ 2 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji 5-tej Międzynarodowej Konferencji 
Gospodarczo-Naukowej organizowanej pomostowo w Niemczech i Polsce (Konsulat 
Genaralny RP Hamburgu i Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny), która odbędzie się w 
formule zdalnej i określa prawa i obowiązki Uczestników. 

2. Organizatorem Konferencji jest firma cooperation-east (c-east) z siedzibą w Borgstedt, pod 
adresem: Am Steinberg 3a, D-24794 Borgstedt, Niemcy, T. +49 4331 336 270, Mob. +49 
152 22601405, www.ir-union.de, info@c-east.de, która jest podmiotem prawnie 
reprezentującym Konferencję, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Konferencja organizowana jest przy współpartnerstwie z firmami: S-CONSULT 
(Bremerhaven) i DESERTSOLAR (Berlin)  oraz organizacją pozarządową Niemiecko-Polskie 
Towarzystwo Hamburg z.T. (Deutsch-Polnischen Gesellschaft Hamburg e.V.). 

4. Konferencja organizowana jest w ramach polsko-niemiecko-polonijnej biznesowej 
inicjatywy pn. „Internacjonalna Unia Regionów”(International Regional Union). 

5. Uczestnikami Konferencji mogą być przedstawiciele władz/agencji rządowych/ 
samorządowych, organizacje okołobiznesowe, świat nauki, ale przede wszystkim mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką 
Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, zwani w dalszej części Regulaminu 
„Uczestnikami”.     

6. Na konferencji mogą odbywać się prezentacje (wirtualnie) regionów/miast, produktów/ 
usług firm i instytucji , w tym m.in poprzez wpis do Katalogu Online.  

7. W ramach Konferencji odbędą się interaktywne prelekcje, podczas których Uczestnicy  
otrzymają wielowątkowe informacje dotyczące m.in. międzynarodowej współpracy 
gospodarczo-naukowej, dobrych praktyk, internacjonalizacji przedsiębiorstw i innych, które 
zawiera m.in. biznesowa inicjatywa „Internacjonalna Unia Regionów”.                             

 
§ 3  

Zasady uczestnictwa i warunki płatności 
 

1. Konferencja online to konferencja transmitowana za pośrednictwem Internetu, 
która umożliwia uczestnikom udział w wydarzeniu, z wykorzystaniem wirtualnych 
narzędzi. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji i dokonanie 
płatności (w przypadku jeśli Konferencja jest odpłatna lub zawiera obligatoryjne płatności) 
za wpisu obligatoryjny do niemiecko-polskiego katalogu online w wysokości netto 100,00 € 
+ przewidziany podatek VAT/MwSt. W przypadku niewniesienia przez Uczestnika opłaty za 
Konferencję w terminie, o którym mowa, zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane.  

3. Dostęp do „Konferencji online” uzyskują wyłącznie osoby, które dokonały 
rejestracji na wydarzenie (zwane dalej „Uczestnikiem”) i jeśli konferencja jest odpłatna, 
uiściły wymaganą opłatę. 

4. Informacja o wygenerowanym indywidualnym włączeniu się Uczestnika do Konferencji 
zostanie przesłana drogą mailową. 

5. Treści prezentowane podczas trwania Konferencji dostępne są tylko w momencie transmisji 
na żywo. Nie będzie możliwości zapoznania się z materiałami w innym terminie niż termin 
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wydarzenia, gdyż nagrania z konferencji nie będą udostępniane. Ewentualne udostępnianie 
materiałów z Konferencji będzie możliwy na podstawie oddzielnych przepisów                          
i Regulaminu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w 
zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych                      
i informacji. 

7. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można w takich 
przypadkach domagać się żadnych roszczeń od Organizatora. 

8. Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatów online. 
9. Organizator może wystawić fakturę VAT za udział w Konferencji, wyłącznie w  przypadku 

indywidualnej prośby Uczestnika o wystawienie faktury.   
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania Uczestników zgłoszających się do 

uczestnictwa w Konferencji.   
11. Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele administracji publicznej, organizacji 

okołobiznesowej, firm oraz inne osoby zainteresowane współpracą międzynarodową             
z Polski, Niemiec i innych krajów.  

12. Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty za udział w Konferencji  podany jest na stronie 
Konferencji.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.  
14. Wstępny harmonogram oraz program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej 

Organizatora: www.ir-union.de. 
 

§ 4  
Rezygnacja z uczestnictwa  

 

1. O rezygnacji z udziału w „Konferencją online” należy poinformować Organizatora przesyłając 
taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: info@c-east.de. 

2. Wniesiona obligatoryjna opłata za wpis do niemiecko-polskiego Katalogu online, nie podlega 
zwrotowi, gdyż w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania Katalogu, 
organizacji Konferencji oraz działań promocyjnych. 

3. W przydatku nieodwołania zgłoszenia i niewzięcia udziału w „Konferencji online”, żadne 
roszczenia nie będą rozpatrywane. 
 

§ 5 
Postanowienia końcowe   

 

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych 
od Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom opłatę konferencyjną.  

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
Organizatora (siła wyższa), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty 
konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z 
Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu „Konferencji online”, w 
szczególności polegającej na zmianie miejsca Konferencji, godziny danego wystąpienia, 
zmianie prelegentów, jak również do odwołania Konferencji.  

4. Wszelkie sugestie oraz roszczenia dotyczące „Konferencji online” należy zgłaszać 
bezpośrednio do Organizatora na adres mailowy: info@c-east.de lub tel.+49 4331 336 270. 
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5. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu oraz terminie 
wejścia zmian w życie Uczestnik zostanie poinformowany mailowo.  

6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

7. Organizator Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności wymaganą przez przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organizator nie 
udostępnia danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim. 

8. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter 
informacji poufnych i będą służyć Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów związanych 
z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikami Konferencji.  

9. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest 
równoznaczne  z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, wymaganych w procesie rejestracji przez Organizatora 
w celu organizacji Konferencji.     

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.   
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą  rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.   

 
 


