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REGULAMIN UCZESTNICTWA W VI KONFERENCJI NAUKOWEJ POMORSKIEJ IZBY 

ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU „PRAWO RODZINNE” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów 

VI Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo rodzinne”, 

której Organizatorem jest Pomorska Izba Adwokacka z siedzibą przy ul. Chlebnickiej 

48/51; 80-830 Gdańsk. 

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

Organizator: Pomorska Izba Adwokacka z siedzibą przy ul. Chlebnickiej 48/51;  

80-830 Gdańsk, 

Uczestnik: osoba fizyczna składająca deklarację uczestnictwa w konferencji przez 

rejestrację elektroniczną, 

Uczestnictwo stacjonarne: udział w Konferencji w miejscu jej przeprowadzenia, 

Uczestnictwo zdalne: udział w Konferencji za pośrednictwem Microsoft Teams, 

Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, współpracująca z Organizatorem 

przy organizacji konferencji  

Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora konferencji  

w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz online, 

VI Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo 

rodzinne”: to platforma do wymiany doświadczeń między naukowcami i praktykami. 

Tematyka VI Konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego. 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2021, w Gdyni na Wyższej Szkole 

Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, ul. Kielecka 7, Gdynia. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

a) Uczestnictwo stacjonarne 

 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału  

w konferencji zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na 

publikację danych osobowych uczestnika, tj. imienia i nazwiska oraz nazwy 

reprezentowanej przez uczestnika instytucji. 

2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 03 listopada 2021 roku. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 

wypełnienia formularza rejestracyjnego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do 

formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. 

5. Organizator informuje, iż udział w konferencji ma charakter szkoleniowy i nie stanowi 

reklamy poszczególnych instytucji lub kancelarii prawnych reprezentowanych przez 

uczestników konferencji.  

6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą 

potwierdzeniem przesłania zgłoszenia. 
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7. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora skutkuje wysłaniem drogą 

elektroniczną potwierdzenia udziału w konferencji. 

8. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Na podstawie zgłoszenia Uczestnika przesłanego drogą elektroniczną, organizator 

przygotowuje i drukuje identyfikator zawierający dane uczestnika, o których mowa  

w ust. 1. 

10. Organizator informuje, iż jako reprezentowaną instytucję uczestnik może wpisać 

jedynie izbę adwokacką/radcowską, do której przynależy, inne samorządy zawodowe 

oraz uczelnie wyższe. Podane przez uczestnika nazwy kancelarii prawnych nie zostaną 

przez Organizatora wydrukowane na identyfikatorze. 

11. Organizator konferencji informuje, iż materiały konferencyjne wręczane uczestnikom 

przy rejestracji w dniu konferencji mogą się różnić między sobą. 

 

b) Uczestnictwo zdalne 

 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału  

w konferencji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 03 listopada 2021 roku. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 

wypełnienia formularza rejestracyjnego. 

4. Dane Uczestnika związane z rejestracją i uczestnictwem w Konferencji takie jak: imię̨, 

nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, nazwa pracodawcy oraz stanowisko służbowe 

będą przetwarzane przez Organizatora. 

5. Uczestnik Konferencji zgadza się̨ na wykorzystanie zebranych danych, o których mowa 

powyżej w trakcie przebiegu Konferencji przez Organizatora w szczególności 

udostepnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczas moderowanego 

czatu oraz nagranie przebiegu Konferencji i na dalsze wykorzystanie przez 

Organizatora jako materiał reklamowy. 

6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą 

potwierdzeniem przesłania zgłoszenia. 

7. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora skutkuje wysłaniem drogą 

elektroniczną potwierdzenia udziału w konferencji wraz linkiem do udziału  

w wydarzeniu. 

8. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Udział w Konferencji będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej Microsoft Teams 

10. Przebieg Konferencji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

obejmuje w szczególności:  

− nagranie przebiegu Konferencji; 

− transmisję przebiegu Konferencji w czasie rzeczywistym; 

− dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy 

za pomocą̨ moderowanego czatu mogą̨ zadawać pytania. 

11. Wymagania techniczne związane z transmisją live nie odbiegają ̨ od wymagań́ 

technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać́ 

komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym 
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przeglądanie jej zasobów. Zaleca się̨ korzystanie z przeglądarki, Google Chrome lub 

FireFox do bezproblemowego odbioru transmisji.  

 

III. Ochrona danych osobowych 

 

1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą 

przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane 

zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (zwanego w dalszej części „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych jest Administrator – Pomorska Izba Adwokacka 

w Gdańsku, adres: ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk. 

3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego 

Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem 

do Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest 

dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w konferencji. Odmowa 

podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konferencji 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział  

w konferencji. 

4. Uczestnik posiada prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla 

których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, 

wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła 

zgodę, na której opiera się 

przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane 

są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się  

z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której 

dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie 

danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje 

już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu, 

e) przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa, 

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię  

i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
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funkcja / stanowisko oraz dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, numer 

NIP). 

6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim za wyjątkiem Organizatora oraz współpracowników Administratora 

świadczących usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Uczestnika oraz 

dostawców usług Administratora. 

7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO; 

8. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

IV. Organizacja konferencji 

 

1. Konferencja i wydarzenia towarzyszące będą filmowane i fotografowane przez 

Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących konferencji. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty 

zagubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji. 

3. Organizator zapewnia poczęstunek w postaci przerwy kawowej oraz przerwy 

lunchowej. 

4. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń 

organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek 

postępowania Uczestników podczas konferencji w sposób niezgodny z prawem lub 

Regulaminem. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników 

podczas konferencji. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność prawną  

i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem. 

7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza 

swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku  

z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem konferencji, w zakresie 

przewyższającym odszkodowanie wypłacone z tego tytułu przez ubezpieczyciela. 

Wyłączenie powyższe nie dotyczy konsumentów. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

2. Koszt przejazdu na konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2021 r. 


