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Regulamin konferencji edukacyjnych Webscy.edu.pl  

1. Organizator  

1.1. Organizatorem interaktywnych konferencji kompetencji przyszłości Webscy.edu.pl 

(„Konferencje”) jest Monika Kubiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika 

Kubiak, z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130415645, REGON: 

140246066, zwana dalej "Organizatorem”.  

2. Zgłaszający oraz Uczestnicy szkoleń 

2.1. Konferencje adresowane są do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, dla klas 

V,VI,VII,VIII, III klas gimnazjów oraz klas szkół średnich, pod opieką nauczyciela ze szkoły 

oraz 2 opiekunów grupy. 

2.2. Zgłaszającym udział klasy w konferencji może być wychowawca klasy, wyznaczony 

nauczyciel lub wyznaczony przedstawiciel rodziców dzieci i młodzieży z klasy lub szkoły 

dziecka („Zgłaszający”).  

2.3. W konferencjach uczestnicy biorą udział pod opieką nauczyciela lub wychowawcy klasy oraz 

2 opiekunów wyznaczonych przez Zgłaszającego.  

3. Warunki uczestnictwa 

Warunkami uczestnictwa w danej konferencji są: 

3.1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online poprzez wskazaną przez 

Organizatora stronę internetową (w serwisie www.evenea.pl),  

3.2. wniesienie opłaty tytułem udziału w konferencji na wskazane konto, o ile szkolenie jest 

odpłatne, 

3.3. o zakwalifikowaniu uczestnika na konferencje decyduje kolejność dokonywania wpłat lub 

rejestrowania się, o ile dane warsztaty są nieodpłatne, 

3.4. zgłoszenie w danym terminie konferencji jest możliwe tylko w przypadku, gdy lista 

uczestników nie jest jeszcze zamknięta do momentu zgłoszenia w serwisie www.evenea.pl 

3.5. Na konferencje musi się zgłosić minimalna liczby osób. 

 

4. Płatności i rozliczenia 

4.1. Płatność za udział w konferencji odbywa się na podstawie potwierdzenia udziału w 

konferencji, przesłanego przez agenta (www.evenea.pl) działającego w imieniu Organizatora, 

zawierającego fakturę pro-forma w wersji elektronicznej, którą zgłaszający powinna opłacić 

niezwłocznie, aby zagwarantować udział w szkoleniu. 

4.2. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana w formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail 

Zgłaszającego. 
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4.3. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w konferencji zgodnie z programem konferencji. 

 

5. Sprawy organizacyjne 

5.1. W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników konferencji, wydarzenie nie 

odbywa się  – w takiej sytuacji informacja o przyczynie nieodbycia konferencji zostanie 

przekazana niezwłocznie Zgłaszającym drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w 

formularzu zgłoszeniowym. 

5.2. Organizator dokłada najwyższej staranności w doborze prelegentów prowadzących 

konferencje, jednakże czasami z przyczyn niezależnych od Organizatora, może dochodzić do 

zmiany prowadzącego (prelegenta), o czym Organizator zobowiązuje się powiadomić 

uczestników nie później niż 2 dni przed planowanym terminem konferencji. 

5.3. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w konferencji, bilet może zostać przekazany 

innej osobie spełniającej kryteria uczestników warsztatów (w pkt. 2.1. jak wyżej). W tym celu 

należy poinformować e-mailem Organizatora najpóźniej na 1 dzień przed warsztatami, na 

adres kontakt@webscy.edu.pl 

5.4. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora uczestnikom przysługuje 100% 

zwrotu wpłaconych środków. 

5.5. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach przez uczestnika w terminie nie krótszym 

niż 21 dni przed warsztatami, uczestnikowi przysługuje pełny (100%) zwrot uiszczonej ceny 

uczestnictwa w warsztatach. W przypadku odwołania udziału na mniej niż 21 dni przed 

terminem warsztatów lub niezgłoszenia się uczestnika na warsztaty, zwrot uiszczonej zapłaty 

nie przysługuje. 

5.6. Aktualne tematy konferencji wraz ze szczegółowymi informacjami są publikowane na stronie 

internetowej www.webscy.edu.pl oraz na profilu fb https://www.facebook.com/webscy.edu 

5.7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie www.webscy.edu.pl 

 

Ochrona danych osobowych  

5.8. Poprzez wysłanie formularza poprzez zgłoszeniowego online na stronie www.evenea.pl, 

Zgłaszający zawierają z Organizatorem umowę o uczestnictwo grupy w konferencji. 

5.9. W celu wykonania umowy o realizację szkolenia Organizator zbiera następujące kategorie 

dane osobowych (dane identyfikacyjne i kontaktowe):  

a. imię, nazwisko zgłaszającego, 

b. adres email zgłaszającego ,  

c. telefon kontaktowy zgłaszającego  

. 
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Poniżej przekazujemy Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

7.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administratorem Twoich danych 

osobowych będzie Monika Kubiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 

Monika Kubiak, z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców, zwaną dalej Organizatorem. 

Możesz się z nami skontaktować przez e-mail: kontakt@webscy.edu.pl  

7.2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b i f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku zawarciem umowy 

uczestnictwa w konferencji oraz nasz uzasadniony interes.  

7.3. Cele przetwarzania danych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

a. zawrzeć i wykonać umowę realizacji konferencji dla dzieci i młodzieży, 

b. przekazać Ci materiały marketingowe produktów i usług własnych 

administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; 

uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu 

bezpośredniego naszych usług,  

c. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest 

możliwość dochodzenia przez niego roszczeń. 

7.4. Odbiorcy danych:  

Odbiorcami Twoich danych będzie wyłącznie Organizator, Twoje dane nie będą 

przekazywane żadnym innym podmiotom. 

Poza tym możemy przekazywać Twoje dane osobowe: podmiotom przetwarzającym 

dane w imieniu i na zlecenie administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, 

podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom 

marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, lub podmiotom 

uprawnionym przepisami prawa, albo podmiotom upoważnionym przez Ciebie. 

 

7.5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych  

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy o realizację warsztatów będziemy 

przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń, do czasu niezbędnego do 

przechowywania dokumentów księgowych, a w przypadku przetwarzania na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest 

marketing, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.  

7.6. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 

marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
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b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na 

podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie 

będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,  

f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od 

nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 

zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże 

zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 7.1. 

powyżej).  

7.7. Prawo wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.8. Obowiązek podania danych  

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do 

zawarcia i wykonywania umowy realizacji warsztatów – bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy realizacji warsztatów. Podanie danych 

osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 

8. Kontakt 

Ze wszelkimi sprawami, które nie zostały uwzględnione w niniejszym Regulaminie prosimy 

zwracać się do bezpośrednio do Organizatora: kontakt@webscy.edu.pl 

Wersja regulaminu obowiązująca od dnia 1.09.2018r. 

 


