
WARUNKI UCZESTNICTWA W  

KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW 

WŁAŚCICIELI KANCELARII PRAWNYCH  

- RAJD TATRZAŃSKI 2014 

 

organizowanej przez:  

 

Szkołę Prawa Procesowego AD Exemplum mec. Agaty Rewerskiej 

  

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest: 

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej  

www.adexemplum.com,  

 odesłanie go na adres szkolenia@adexemplum.com 

 dokonanie zapłaty za Konferencję najpóźniej do dnia 5 maja 2014  

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z faktem zaakceptowania przez 

Uczestniczkę/Uczestnika niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzania danych osobowych Uczestniczki/Uczestnika niezbędnych dla wykonania 

umowy. 

3. Wszystkie postanowienia łączące Strony zawarte są w niniejszych Warunkach Uczestnictwa  

i ofercie zamieszczonej na stronie www.adexemplum.com. 

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy. 

5. Zawarcie umowy stanowi zobowiązanie Uczestniczki/Uczestnika do przestrzegania 

Warunków Uczestnictwa w całości. 

6. Ceny podana w ofercie obejmuje: 

 zakwaterowanie w hotelu górskim 

 śniadania 

 udział w konferencji 

 pieczonego prosiaka 

 zaświadczenie o udziale w konferencji oraz certyfikat punktów doskonalenia 

zawodowego. 

7. Cena nie obejmuje: dojazdu, pozostałych posiłków wraz z napojami oraz ubezpieczenia dla 

osób wychodzących w góry.  

8. Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych lub w 

przypadku braku dostatecznej ilości chętnych. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Uczestniczce/Uczestnikowi nie przysługują roszczenia 

odszkodowawcze z tytułu niewykonania umowy jeżeli przed dniem rozpoczęcia Konferencji 

zostanie o tym poinformowana/y za pomocą maila przesłanego na adres wskazany  

w zgłoszeniu. W takim wypadku Uczestniczce/Uczestnikowi przysługuje jedynie zwrot 

wpłaconej kwoty za Konferencję.  

10. Uczestniczka/Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji bez podania przyczyn, 

składając oświadczenie przesłane mailem na adres szkolenia@adexemplum.com. 

11. W wypadku rezygnacji zgłoszonej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 

Konferencji Uczestniczce/Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty pomniejszonej 

o koszty administracyjne w wysokości 50 PLN + VAT. 

12. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym opłata nie zostanie zwrócona. 

Uczestniczka/Uczestnik może jednak wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w Konferencji 
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na jej/jego miejsce. Osoba taka po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go na 

adres szkolenia@adexemplum.com zostanie wpisana na listę w miejsce Uczestniczki/ 

Uczestnika rezygnującej/go za jej/jego zgodą. 

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: 

- niewykonanie bądź nienależyte wykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców,  

z którymi Uczestniczka/Uczestnik zawarła/ł umowy bezpośrednio, w szczególności na 

organizację wycieczek lokalnych i imprez fakultatywnych, oraz  

- szkody poniesione przez Uczestniczkę/Uczestnika wskutek udziału w wyprawach górskich  

i innych wydarzeniach nieorganizowanych przez Szkołę, w których Uczestnik wziął udział  

z własnej woli i wyłącznie na własne ryzyko. 

  

INFORMACJE DODATKOWE  
 Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie 

danych osobowych” zawierając umowę Uczestniczka/Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych 

Uczestniczki/Uczestnika, dla potrzeb prawidłowej realizacji umowy oraz w celach 

marketingowych przez Szkołę.  

 Zawierając Umowę Uczestniczka/Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i 

wszelkiego rodzaju informacji od Szkoły drogą elektroniczną na adres mailowy 

wskazany w zgłoszeniu. 

 Administratorem danych osobowych Uczestników jest: 

Agata Rewerska Ad Exemplum 

ul. Barska 3 lok. 1; 02 – 315 Warszawa 

 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

domagania się usunięcia danych osobowych, albo zaktualizowania danych osobowych, 

które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne.  
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