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Regulamin 

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” 

Toruń, 9-11 czerwca 2021 r. 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników I Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku 

Green Dealu”, zwany dalej Regulaminem.  

2. Organizatorami Konferencji są: Stowarzyszenie „Z energią o prawie” (ZEOP) z siedzibą 

w Toruniu pod adresem ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń, NIP 9562366053, REGON 

387925057, a także Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studenckie Koło 

Naukowe Prawa Energetycznego „on/off” działające przy Katedrze. 

3. I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne wyzwania transformacji 

energetycznej w kierunku Green Dealu”, zwana w dalszej części Regulaminu 

Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatorów. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują w równym stopniu wszystkich Uczestników. 

  

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji 

1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:  

1) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji oraz 

2) uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatorów. 

2. Serwis Internetowy Konferencji stanowi https://konferencja-greendeal.umk.pl. 

3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu 

Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatorów. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.  

5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie Internetowym 

Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 

przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych 

między Uczestnikiem a Organizatorami.  

6. Każdy Uczestnik biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający 

uczestnictwo w Konferencji.  

 

§ 3. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.  informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. 

2. Organizatorzy Konferencji nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych 

danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.  

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą 

wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami 

Konferencji. 

4. Uczestnik ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawa do wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań 

dotyczących Konferencji, jak i działań powiązanych. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale jednocześnie 

obligatoryjna do zgłoszenia udziału oraz realizacji wynikających zobowiązań.  

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz 

zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych. 

  



 
 
 

3 

 

8. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Konferencji 

zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i 

stosownych identyfikatorów.  

9. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu.  

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych 

bez jego wiedzy i zgody.  

 

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty 

rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż na 30 dni przed rozpoczęciem 

Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w 

formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, 

którą należy wysłać pocztą na adres Organizatora lub po podpisaniu zeskanowany 

dokument przesłać na adres e-mail: konferencja-greendeal@umk.pl. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa później niż w terminach wskazanych w pkt 1 

koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. W pozostałych przypadkach koszty 

podlegają zwrotowi, Organizatorzy mają jednak prawo pomniejszyć je o wydatki już 

poczynione w związku z organizacją Konferencji (w szczególności rezerwacja sal, 

usługi hotelarskie, wyżywienie, materiały konferencyjne, usługi teleinformatyczne, 

usługi wsparcia technicznego, podatki i inne daniny publiczne). 

3. Pozytywne postanowienie Organizatorów o zwrocie kosztów Uczestnikowi stanowi 

podstawę do zwrotu kosztów na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. 

 

§ 5. Odwołanie Konferencji 

1.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, poza wypadkiem działania 

Organizatorów z winy umyślnej. 
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2.  W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od 

Organizatorów, tzw. siły wyższej, koszty uczestnictwa podlegają zwrotowi. 

Organizatorzy mają jednak prawo pomniejszyć je o wydatki już poczynione w związku 

z organizacją Konferencji (w szczególności rezerwacja sal, usługi hotelarskie, 

wyżywienie, materiały konferencyjne, usługi teleinformatyczne, usługi wsparcia 

technicznego, podatki i inne daniny publiczne). Uczestnikowi nie przysługuje prawo 

do odszkodowania. 

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Organizatorów, Organizatorzy niezwłocznie zwrócą kwoty wpłacone przez 

Uczestników na wskazane przez Uczestników rachunki bankowe.  

 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być 

zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: konferencja-

greendeal@umk.pl.  

2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 

dni od dnia zakończenia Konferencji.  

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.  

 

§ 7. Sytuacja epidemiologiczna 

1. Organizator oświadcza, że w uzasadnionym przypadku – tj. z uwagi na sytuację 

sanitarno-epidemiologiczną Konferencja może się odbyć wyłącznie w formie zdalnej 

(online).  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeśli będzie zobligowany do 

tego przez odpowiednie przepisy prawa, decyzje Władz Państwowych lub wiążące 

Organizatora akty administracyjne. 

3. W przypadku zmiany formy lub terminu Konferencji opłaty za udział nie podlegają 

zwrotowi. 
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§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego 

podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji 

m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na 

kolejne edycje Konferencji.  

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 

w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia w Serwisie Internetowym Konferencji.  

3. Uczestnik Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 

w Serwisie Internetowym Konferencji potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i 

akceptuje jego postanowienia.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w 

związku z organizacją Konferencji, z wyjątkiem działania z winy umyślnej. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów. 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 01.03.2021 r.  

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz rezygnacji z udziału w Konferencji 
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Załącznik do Regulaminu I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w 

kierunku Green Dealu” – Toruń, 9-11 czerwca 2021 r. 

 

 

 
 
…………………………………………. 
Imię i nazwisko  

 
 

……………………………………………………. 
Miejscowość, data 

 
 
 

 

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 

Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu”, 

która odbędzie się w Toruniu w dniach 09-11.06.2021 r.  

Przysługujący mi na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu zwrot kosztów uczestnictwa 

proszę przekazać rachunek bankowy o numerze ………………………………………………………… . 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
Czytelny podpis 


