
Regulamin Konferencji Nienieodpowiedzialni.pl organizowanej 
przez GRUPĘ ANG SA, Fundację ,,Będę Kim Zechcę’’ oraz ANG 

Spółdzielnie 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą 
,,Nienieodpowiedzialni’’ organizowanej przez spółkę Grupa ANG SA, Fundację 
,,Będę Kim Zechcę’’ oraz ANG Spółdzielnię z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Konstancińskiej 2, 02-942. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest 
równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym 
pojęciom nadano następujące znaczenie: 

 

Konferencja 

 

organizowane przez Organizatora wydarzenie pod nazwą “Nienieodpowiedzialni”. 
  

Organizator Projektu Nienieodpowiedzialni.pl 
 

Fundacja “Będę Kim Zechcę” z siedzibą w Warszawie (02-942, ul. Konstancińska 
2), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, pod nr KRS: 0000463497, NIP: 521 365 1221, REGON: 12304009,  

 

Organizator Konferencji  
 

Grupa ANG SA z siedzibą w Warszawie (02-942, ul. Konstancińska 2), wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 0000435041, NIP: 5213637965, REGON: 146332890; 

 

Pomysłodawca i Współorganizator Konferencji 
 

ANG Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie (02-942, ul. Konstancińska 2), wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000364515, NIP: 5252489115, REGON: 142586599; 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

formularz dostępny na stronie internetowej www.tukio.pl, za pomocą̨ którego 
następuje Rejestracja; 

 

Rejestracja 

 

zgłoszenie Uczestnika do udziału w konferencji poprzez wypełnienie Formularza 
zgłoszeniowego wraz z przekazaniem danych osobowych niezbędnych do celów 
Rejestracji i udziału w Konferencji;  

 



 
Rejestrujący  

 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji; 
 

Uczestnik 

 

osoba fizyczna, która ma wziąć́ udział w konferencji i w odniesieniu do której został 
wypełniony Formularz zgłoszeniowy; 

           

Potwierdzenie zgłoszenia  
 

komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą̨ środków komunikacji 
elektronicznej, potwierdzający Rejestrację;      

     

Regulamin 

 

oznacza niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w 
Konferencji; 

 

Partner Konferencji 
 

oznacza partnerów głównych, partnerów wspierających jak i partnerów medialnych 
oraz inicjatywy partnerskie, które wspierają finansowo i medialnie Konferencję. 

 

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
 

1. Pełna Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym 
stanem faktycznym wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, oraz 
otrzymaniem potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora. 

2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed datą planowanej 
Konferencji. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. 
imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy, stanowiska oraz numeru 
telefonu Uczestnika. 

3. W przypadku, gdy osoba dokonująca Rejestracji nie jest sama Uczestnikiem, 
Rejestrujący winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych 
osobowych Uczestnika. Rejestrujący ponosi również pełną odpowiedzialność 
za prawdziwość przekazanych danych oraz udzielone w imieniu Uczestnika 
zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia 
do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych 
osobowych Uczestnika. 

5. Rejestracja stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorem a 
Rejestrującym, na warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Formularzem 
zgłoszeniowym. 

6. W przypadku, gdy Rejestrującym nie jest Uczestnik, Organizator przesyła na 
podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika Formularz 
potwierdzenia udzielonych przez Rejestrującego w imieniu Uczestnika zgód, tj. 
zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgody na 



wykorzystywanie utrwalonego w czasie Konferencji wizerunku Uczestnika. 
Potwierdzenie przez Uczestnika zgód zawartych w formularzu rejestracji jest 
niezbędne do prawidłowego ukończenia procesu Rejestracji. 

7. Organizator - w przypadku pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego, 
uzyskania wszystkich koniecznych zgód od Rejestrującego i Uczestnika, 
dostępności wolnych miejsc na Konferencji będącej przedmiotem Rejestracji - 
przesyła na podane w Formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail Uczestnika i 
Rejestrującego Potwierdzenie zgłoszenia oraz wszelkie informacje dot. 
konferencji wraz z informacjami od Partnerów Konferencji. 

8. Potwierdzenie zgłoszenia stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora 
oferty, na warunkach wynikających z Regulaminu i Formularza 
zgłoszeniowego. Data zawarcia umowy między Organizatorem a Rejestrującym 
jest moment wysłania przez Organizatora Potwierdzenia zamówienia, zaś 
miejscem jej zawarcia Warszawa. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i 
publikowania na liście Uczestników nazw Rejestrujących wraz ze stanowiskiem 
Uczestników biorących udział w Konferencji. Lista podpisywana jest przez 
Uczestników przed rozpoczęciem Konferencji i służy wyłącznie weryfikacji 
Uczestników. 

10. Organizator w czasie Konferencji będzie podejmował działania mające na celu 
wspieranie networking’u oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych. 

11. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może 
nastąpić zmiana prelegentów, planu Konferencji lub daty Konferencji. 
Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników o powyższych zmianach 
poprzez wysłanie wiadomości mailowej na wskazany w Formularzu 
zgłoszeniowym adres e-mail.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do braku akceptacji zgłoszenia Uczestnika, 
bez podania przyczyny. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim 
przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika. 

 

DANE OSOBOWE 

 

14. Administratorem danych osobowych jest Fundacja ,,Będę Kim Zechcę’’ oraz 
GRUPA ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 
2, 02-942 Warszawa. 

15. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia 
Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników Konferencji. 

16. Dokonując Rejestracji Rejestrujący oraz Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych dla celów projektu 
,,Nienieodpowiedzialni’’ przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy 
Uczestników oraz przekazywania informacji dot. Konferencji wraz ze zgodą na 
wykorzystywanie utrwalonego w czasie Konferencji wizerunku Uczestnika. W 
przypadku, gdy Zgłaszającym nie jest Uczestnik, Uczestnik potwierdza swoją 
zgodę na przetwarzanie danych stosownie do treści pkt.6. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania na adres email podany w 
Formularzu zgłoszeniowym oferty Partnerów Konferencji. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Uczestnika 
Pomysłodawcy Konferencji. 



19. Podmiotom danych przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania i usuwania. Informujemy o możliwości wycofania zgody przy 
każdorazowym kontakcie lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: 
zgoda@grupaang.pl. 

20. Organizator przyjął i przestrzega politykę bezpieczeństwa. 
21. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z 

przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi 
ochronie poufności informacji.  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

22. Uczestnik i Rejestrujący zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem. 
23. 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, Rejestrujący 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. 

24. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego 
wizerunku (zdjęcia+film) utrwalonego podczas Konferencji, a Organizator 
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji 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 Konferencji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

25. Akceptacja regulaminu oraz udzielone zgody są wiążące podczas tegorocznej 
Konferencji organizowanej przez Organizatora jak i w kolejnych jej edycjach 
oraz na potrzeby projektu ,,Nienieodpowiedzialni’’ 

26. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
prawa polskiego. 

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2017. 
 

mailto:zgoda@grupaang.pl

