
REGULAMIN UCZESTNICTWA  
W X KONWENCIE OCHRONY DANYCH I INFORMACJI 2021 

(dalej „Regulamin”) 
 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Postanowienia Regulaminu adresowane są do wszystkich osób biorących udział w X Konwencie 

Ochrony Danych i Informacji, zwanym dalej „Konwentem”. 
1.2. Konwent odbędzie się w dniach 6-7. października 2021 r. w formie konferencji online. 
1.3. Organizatorami Konwentu są: 

1.3.1. Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-
539 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000465886, NIP: 725 20 68 627; 

1.3.2. Forsafe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000465922, NIP: 
725 20 68 685, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł; 

1.3.3. LW sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000312716, NIP 
725-19-80-956, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł. 

zwani dalej łącznie „Organizatorem”. 
1.4. Konwent jest cyklicznym wydarzeniem, adresowanym do przedstawicieli nauki i biznesu. Celem 

Konwentu jest wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie ochrony danych osobowych. 
    

2. Warunki uczestnictwa 
2.1. Uczestnikami Konwentu mogą być przedsiębiorcy lub osoby planujące rozpocząć działalność 

gospodarczą, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, administracji publicznej 
oraz innych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, których działalność jest związana 
z tematyką ochrony danych osobowych, zwani dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”. 

2.2. Liczba Uczestników jest ograniczona i wynosi 1 300 osób.  
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku 

osiągnięcia wskazanego w punkcie poprzedzającym limitu Uczestników przed upływem terminu 
określonego w punkcie 3.1.   

2.4. Udział w Konwencie jest bezpłatny.  
2.5. Wstęp na Konwent odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego 

potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika 
podczas rejestracji. Organizator może również wprowadzić indywidualne kody wstępu na 
Konwent, których podanie będzie konieczne przy logowaniu się na Konwent. W przypadku 
podjęcia takiej decyzji przez Organizatora, przekaże on Uczestnikom odpowiednie kody wstępu.  

2.6. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu. 

2.7. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu nie będą 
uznawane przez Organizatora. 

2.8. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji. Zakaz obejmuje również 
udostępnianie innym osobom indywidualnych linków do Konwentu w formie konferencji online, 
lub danych uprawniających do udziału w Konwencie odbywającym się w takiej formie. 

2.9. W przypadku uzyskania elektronicznego potwierdzenia rejestracji i jednoczesnej niemożności 
stawienia się na Konwencie, dopuszczalne jest przekazanie potwierdzenia dowolnej osobie, po 
wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej sytuacji i danych osoby zastępującej Uczestnika 



Organizatorowi na adres marzena.nowakowska@lubasziwspolnicy.pl oraz uzyskaniu zgody 
Organizatora.  

    
3. Rejestracja 

3.1. Proces rejestracji rozpocznie się 06 września 2021 r. o godzinie 20:00 i będzie trwał do dnia 05 
października 2021 r. do godziny 17:00, z zastrzeżeniem punktu 2.3. Przy czym, Organizator ma 
możliwość przedłużenia rejestracji. 

3.2. Rejestracja udziału w Konwencie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem 
formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem  https://konwentodo.pl/rejestracja.   

3.3. Do zarejestrowania udziału w Konwencie wymagane jest podanie danych Uczestnika wskazanych 
w powyższym formularzu. 

3.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana 
wiadomość z potwierdzeniem udziału w Konwencie. 

3.5. We wrześniu 2021 r. Organizator udostępni możliwość rejestracji na stoliki tematyczne w ramach 
części Konwentu Data Protection Mixer. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o 
uruchomieniu tej części rejestracji. Każdy Uczestnik będzie mógł wybrać cztery stoliki tematyczne, 
w których weźmie udział. Przy czym, Organizator ma również prawo połączyć zapisy na stoliki 
tematyczne z rejestracją na udział w Konwencie. W takim przypadku, wybór stolików 
tematycznych w powyższej liczbie, będzie następował w formularzu rejestracji. 
 

4. Przepisy porządkowe 
4.1. W trakcie Konwentu, zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań 

komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących lub zbiórek 
pieniężnych nieuzgodnionych uprzednio z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

4.2. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zachowania niezgodnego z zasadami współżycia 
społecznego oraz zakłócania porządku publicznego. 

4.3. Organizator ma prawo odmówić wstępu lub usunąć z Konwentu Uczestników: 
4.3.1. znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
4.3.2. zachowujących się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób naruszających zasady 

współżycia społecznego; 
4.3.3. nieposiadających elektronicznego potwierdzenia udziału w Konwencie. 

 
5. Postanowienia końcowe 

5.1. Reklamacje dotyczące organizacji Konwentu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 
dni od zakończenia Konwentu drogą elektroniczną na adres info@lubasziwspolnicy.pl lub na adres 
siedziby Organizatora. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, opis zastrzeżeń dotyczących organizacji 
Konwentu, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Uczestnika. 

5.3. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, udzielając 
odpowiedzi drogą elektroniczną. 

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną w kraju. Zmiany te będą każdorazowo publikowane na stronie 
internetowej Konwentu: www.konwentodo.pl. 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do:  
5.5.1. odwołania całości lub części Konwentu; 
5.5.2. przełożenia Konwentu na inny termin; 
5.5.3. dokonania zmian w programie Konwentu; 
5.5.4. dokonania zmian w zakresie listy prelegentów występujących na Konwencie. 

5.6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 

mailto:marzena.nowakowska@lubasziwspolnicy.pl
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5.7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Konwentu wskazanej w punkcie 
6.4. 


