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REGULAMIN KONGRESÓW ZPF 
 
 

§ 1 
ORGANIZATOR 

 
Organizatorem Kongresu jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku,  
ul. Długie Pobrzeże 30, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod 
numerem: 0000060999, NIP: 583 26 53 502, zwany dalej Organizatorem. 
 

§ 2 
REGULAMIN 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Kongresie.  
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.zpf.pl.  
 

§ 3 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. Warunkiem udziału w Kongresie jest:  

a. zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online 
dostępnego na stronie internetowej Organizatora;  

b. wniesienie opłaty w wysokości wskazanej w cenniku na stronie internetowej Organizatora 
po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie;  

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi 
jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu, a jego postanowienia są dla Uczestnika wiążące. 
Po dokonanym zgłoszeniu Uczestnik otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres 
poczty elektronicznej potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa, co jest równoznaczne z zawarciem 
umowy z Organizatorem o udział w Kongresie.    

3. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie upływa na 2 dni przed planowaną datą 
Kongresu.  

4. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia w formie 
oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie przesłane drogą elektroniczną na adres 
konferencje@zpf.pl. Zachowanie powyższego terminu skutkować będzie zwrotem przez 
Organizatora uiszczonej opłaty w wysokości 100%.   

5. Od 30 dnia przed datą wydarzenia możliwa jest wyłącznie zmiana Uczestnika. Informację o zmianie 
Uczestnika należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl, podając dane nowego 
Uczestnika. 

6. W miejscu i czasie trwania Kongresu mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały wpisane na 
listę Uczestników i posiadają aktualny identyfikator.  

7. Certyfikat uczestnictwa wydawany jest na prośbę Uczestnika. Zgłoszenie w tej sprawie należy 
przesłać drogą elektroniczną na adres konferencje@zpf.pl.  

 
§ 4 

ORGANIZACJA KONGRESU 
 

1. Program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów, tematów wykładów oraz paneli 

dyskusyjnych, do dnia rozpoczęcia Kongresu włącznie, z przyczyn od niego niezależnych. Z tego 
tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia.  
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca Kongresu z przyczyn od niego 
niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w Kongresie w terminie 
7 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o zmianie daty wydarzenia, przysługuje zwrot 
opłaty za udział w wydarzeniu w pełnej wysokości.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia Kongresu z formy 
stacjonarnej na formę on-line, tj. przeprowadzenie Kongresu za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku 
Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w Kongresie w formie on-line w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Organizatora informacji o zmianie formy wydarzenia wraz z instrukcją zawierającą 
szczegóły dotyczące organizacji wydarzenia on-line (w tym wymogi techniczne), przysługuje zwrot 
opłaty za udział w wydarzeniu w pełnej wysokości.  

5. Brak oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie w związku ze wskazanymi 
wyżej zmianami (miejsce, termin, tryb Kongresu) w podanym terminie jest równoznaczne z 
akceptacją powyższych zmian i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu względem Organizatora 
żadne roszczenia. 

6. Organizator nie odpowiada za brak możliwości lub trudności w przeprowadzeniu Kongresu, 
wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu:  
a) działań osób trzecich zakłócających lub w jakikolwiek inny sposób wpływających na przebieg 

Kongresu;  
b) działań partnerów Kongresu; 
c) zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji publicznej. 

7. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas Kongresu bez zgody Organizatora.  
8. Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wyrządzeniem przez niego 

szkody, w wysokości poniesionej przez Organizatora na skutek skierowanych do niego roszczeń 
osób trzecich. 

 
§ 5 

BEZPIECZEŃSTWO 
 
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów 
przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywa się Kongres, jak 
również do stosowania się do poleceń i instrukcji Organizatora, w tym osób upoważnionych przez 
obiekty, w których odbywa się Kongres, w tym instrukcji wynikających z przepisów prawa oraz 
zaleceń odpowiednich służb wydanych w celu zwalczania COVID-19. 

 
§ 6 

OPŁATA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Opłaty za udział w Kongresie zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej Organizatora 

i Kongresu.  
2. Opłata za Kongres obejmuje udział w wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch. 
3. Płatność następuje zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 1, tj. po dokonaniu zgłoszenia 

uczestnictwa w Kongresie na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT w terminie  
i na numer rachunku bankowego wskazanych na fakturze VAT.  

4. Faktura VAT zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 
rejestracyjnym. 

5. Koszty przejazdu do miejsca Kongresu oraz koszty zakwaterowania związane z udziałem  
w wydarzeniu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  
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§ 7 
DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Związek Przedsiębiorstw Finansowych  

w Polsce (ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, tel.: 58 302 92 05 / fax.: 58 302 92 64, e-mail: 
info@zpf.pl). 

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracyjnym,  
w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Kongresie. Podstawę 
przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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 (tzw. RODO). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wzięcie 
udziału w wydarzeniu będzie niemożliwe. 

4. Dane osobowe Uczestników są przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym w zakresie 
organizacji i rozliczenia Kongresu. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  
z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora. 

5. Dane Uczestników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  
i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie  
i rozpowszechnianie wizerunku uczestników w celach marketingowych w ramach kolejnych edycji 
wydarzenia (tj. w szczególności związanych z promocją i marketingiem oraz innymi edycjami tego 
wydarzenia). 

8. Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną 
na wskazany w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących informacji o 
zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez ZPF. Uczestnik ma prawo w dowolnym 
momencie cofnąć zgodę lub skorzystać z praw, o których mowa w ust. 6 Regulaminu powyżej. 
 

§ 8 
REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być składane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konferencje@zpf.pl. 
2. Reklamacje uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia Kongresu. Wszelkie reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania. 
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału Uczestników w Kongresie będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
3. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie  

7 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej Organizatora. 


