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Regulamin uczestnictwa w Konferencji  

„Jak prowadzić nowoczesne biuro rachunkowe? Kongres Biur Rachunkowych” 

 

§1. Postanowienia Ogólne 

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Konferencji „Jak prowadzić 

nowoczesne biuro rachunkowe? Kongres Biur Rachunkowych” organizowanej przez Comarch Spółkę Akcyjną z 

siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej COMARCH/Organizator). Wysokość kapitału zakładowego Comarch 

wynosi 8 133 349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 677 - 00 - 65 - 406. 

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji  

i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

§2. Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej: 

Konferencja – Konferencja „Jak prowadzić nowoczesne biuro rachunkowe? Kongres Biur Rachunkowych” 

organizowana przez COMARCH, która odbędzie się w dniach 7.06 w Krakwie i 10.06 w Warszawie w 2022 roku.   

Formularz Rejestracji (zwany dalej Formularzem) - formularz rejestracyjny umożliwiający zgłoszenie chęci 

uczestnictwa w Konferencji znajdujący się pod adresem: https://www.comarch.pl/kongresbr/. 

Uczestnik – osoba, która spełnia kryteria uczestnictwa podane na stronie internetowej konferencji i prawidłowo 

zarejestrowała się na Konferencję za pomocą Formularza Rejestracji oraz została zaakceptowana przez COMARCH. 

§3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 5.04.2022 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż dwa dni przed datą 

konferencji lub do wyczerpania przewidzianych przez Organizatora miejsc.  Limity nie obejmują Uczestników, 

którzy zdecydowali się tylko dostęp do materiałów wideo z Konferencji. 

2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego 

dostępnego pod adresem: https://www.comarch.pl/kongresbr/  

3. Przed wysłaniem Formularza Rejestracyjnego Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem i jego akceptacji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

realizacją Umowy. 

4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracyjnym na podany w nim adres e-

mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia chęci uczestnictwa w 

Konferencji. 

5. Formularz Rejestracyjny podlega weryfikacji ze strony COMARCH. Jeżeli weryfikacja przebiegnie negatywnie, 

COMARCH poinformuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w 

zgłoszeniu w ciągu 5 dni roboczych. 

6. W przypadku podjęcia przez Uczestnika decyzji o rezygnacji z udziału w Konferencji, zobowiązuje się on 

poinformować Organizatorów o tym fakcie przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

kongresbr2022@comarch.pl . Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników, którzy zdecydowali się tylko dostęp do 

materiałów wideo z Konferencji. 

 

§ 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
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1. Podczas Konferencji COMARCH może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji 

dla celów dokumentacji, realizacji Konferencji, promocji, reklamy COMARCH i innych osób wskazanych przez 

COMARCH. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez COMARCH, podmioty z nim powiązane 

wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i 

marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą 

zostać umieszczone na stronie internetowej Comarch lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w 

materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się 

niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 

Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Powyższe nie obejmuje Uczestników, którzy zdecydowali się tylko dostęp do materiałów wideo z Konferencji i 

nie biorą w niej bezpośredniego udziału. 

§ 5. Zasady bezpieczeństwa dot. wirusa SARS-CoV-2 

1. Podczas Konferencji Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Uczestnicy są świadomi istniejącego zagrożenia epidemicznego i za swoją obecność ponoszą pełną 

odpowiedzialność.  

3. W przypadku zmiany rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego bądź przepisów w zakresie chorób 

zakaźnych, stanu epidemii lub wprowadzenia innych obostrzeń Organizator zastrzega możliwość zmiany zasad 

Uczestnictwa. 

4. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników, którzy zdecydowali się tylko dostęp do materiałów wideo z Konferencji 

i nie biorą w niej bezpośredniego udziału.  

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest COMARCH. 

2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez COMARCH 

przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

3. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może 

też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych 

przez spółki z grupy Comarch można przeczytać tutaj: https://www.comarch.pl/informacja-o-przetwarzaniu-

danych-osobowych/.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji mailowych dotyczących Konferencji. 

5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. COMARCH zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z 

powodu braku miejsc.  Limity nie obejmują Uczestników, którzy zdecydowali się tylko dostęp do materiałów 

wideo z Konferencji. 

6. COMARCH zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji  

w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. 

7. Koszt przejazdu na Konferencję, zakwaterowania, koszty związane z korzystaniem z parkingu i inne Uczestnik 

pokrywa we własnym zakresie.  

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie 

obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją. 

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez COMARCH, iż Uczestnik narusza zapisy 

Regulaminu Konferencji, COMARCH uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i 

żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest 
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Konferencja. 

10. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych 

COMARCH; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote 

speakera. 

11. Prawa autorskie do wszystkich prezentacji, wypowiedzi prelegentów, materiałów wygłoszonych bądź 

przekazanych Uczestnikowi w związku z Konferencją stanowią własność Organizatora lub podmiotów 

współpracujących z Organizatorem i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego 

Uczestnika. 

12. Zabronione jest zwielokrotnianie prezentacji, wypowiedzi prelegentów, materiałów wygłoszonych  bądź 

przekazanych Uczestnikowi wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, 

wyświetlanie, publiczne udostępnianie. 

13. Organizator zastrzega możliwość zmiany formy Konferencji na tryb online, odwołania Konferencji bądź zmiany 

terminu o czym poinformuje zarejestrowanych Uczestników.  

14. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje 

Uczestników mailowo. 
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