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Regulamin Konferencji
„Prowadzenie polskiej firmy bez składek do ZUS’u”
Żywiec, 18 kwietnia 2018 r.
A. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji "Prowadzenie polskiej firmy bez składek do ZUS’u”,
zwanej dalej Konferencją.
2. Konferencja odbywa się 18 kwietnia 2018r., w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Hotel Dębina
w Żywcu 34-300 przy ul. Kopernika 2, od godziny 9:30 do około godziny 15:00.
3. Organizatorem Konferencji jest J&A Corporate Advisory Sp. z o.o. Aleja Wolności 14/1 34-300 Żywiec
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca
kapitał zakładowy 8.400,00 PLN, NIP: 5532544499, KRS: 0000708455
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
B. Uczestnictwo w konferencji
1. Warunkami uczestnictwa w konferencji jest rejestracja uczestnika dokonywana poprzez:
a)
zgłoszenie uczestnictwa w konferencji; oraz
b)
uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2. Rejestracji uczestnictwa dokonuje się poprzez uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany
w pkt 3. poniżej oraz przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
hello@corporateadvisory.pl w tytule wiadomości wpisując „Konferencja [imię i nazwisko uczestnika]”,
w treści wiadomości podając imię, nazwisko i adres uczestnika oraz dane do wystawienia faktury VAT.
Do wiadomości należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za udział w konferencji (np.
potwierdzenie przelewu pobrane z systemu bankowości elektronicznej uczestnika).
3. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na konto i dane wskazane przez Organizatora
w Regulaminie.
J&A CORPORATE ADVISORY Sp. z o.o.
ALEJA WOLNOŚCI 14/1 34-300 ŻYWIEC
ING Bank Śląski S.A 78 1050 1070 1000 0090 8027 3759
W tytule należy napisać – Konferencja [imię i nazwisko uczestnika]
4. Organizator wystawia fakturę VAT, zgodnie z podanymi danymi przy zgłoszeniu za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Faktura zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej z którego dokonano
zgłoszenia bez podpisów, na co Uczestnik wyraża zgodę. W zależności od terminu uiszczenia opłaty
za uczestnictwo w Konferencji, Organizator może wystawić fakturę zaliczkową. Wówczas po
zakończeniu Konferencji Organizator wystawi fakturę końcową.
5. Koszt udziału w Konferencji oraz i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
6. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w całości Konferencji, materiały konferencyjne, imienny certyfikat
uczestnictwa oraz przerwę kawową z poczęstunkiem.
7. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od daty rejestracji uczestnika i ewentualnych rabatów
udzielonych uczestnikowi indywidualnemu lub grupom.
8. Koszt brutto udziału w konferencji:
a)
100 zł dla uczestników zarejestrowanych do 25 marca 2018 r.;
b)
125 zł dla uczestników zarejestrowanych do 18 kwietnia 2018 r. włącznie.
9. Uczestnictwo w Konferencji uprawnia do uzyskania zniżki -50% na produkt znajdujący się w ofercie
handlowej Organizatora: „Firma bez ZUS’u w Polsce bez stałych opłat”, którego szczegóły poznać
można na stronie internetowej Organizatora www.bez-zus.pl lub www.corporateadvisory.pl.
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10. Uczestnictwo w Konferencji uprawnia do uzyskania imiennego certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator nie zwraca Uczestnikowi poniesionych
kosztów, w tym opłaty za uczestnictwo.
C. Przebieg Konferencji
1. Zawierając Umowę Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora poprzez
fotografowanie oraz filmowanie Konferencji.
2. Uczestnik wyraża zgodę na późniejsze nieodpłatne wykorzystanie wymienionych materiałów
do promowania Konferencji w każdy wybrany przez Organizatora sposób.
3. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych,
zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej
czy analogowej, lub na rozpowszechnianie Konferencji w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w
całości, ani we fragmentach.
4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Konferencji są chronione prawem
autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te
nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody
uprawnionych osób.
5. Po zakończeniu Konferencji uczestnikom będą wydawane imienne certyfikaty uczestnictwa w
Konferencji.
D. Ochrona danych osobowych
1. Organizator zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia
oferowanych usług.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom
trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych.
3. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa.
4. Baza danych osobowych Uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania danych
osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych, w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo
do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
7. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych ze zbioru
Organizatora jest dokonywane na podstawie przesłania do Organizatora pocztą elektroniczną
stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Uczestnika.
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E. Reklamacje
Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie
pisemnej listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem nadania na adres siedziby Organizatora lub
w formie elektronicznej wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email
Organizatora: hello@corporateadvisory.pl.
Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
F. Postanowienia końcowe
Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych
ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 marca 2018 r.
Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
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