
 

 

§1. Postanowienia ogólne  

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz Stowarzyszenia KNX 
National Poland, dalej zwany jest Regulaminem. 

1.2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie KNX National Poland, z siedzibą  
przy ul. Heliotropów 29, 04-796 Warszawa, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

1.3. Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, jego terminu i miejsca 
organizacji, do dnia rozpoczęcia Konferencji. 

1.4. Miejscem organizacji Konferencji w dniu 12.01.2023 jest Green Garden Hotel, zlokalizowany  
przy ul. Droga Hrabska 50, 05-090 Falenty k. Warszawy, zwany dalej Miejscem Konferencji. 

1.5. Uczestnikami Konferencji mogą być reprezentanci Firm związanych z branżą elektrotechniki  
i automatyki budynku oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji  
oraz przedstawiciele partnerów Organizatora, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami. 

1.6. W ramach Konferencji mogą odbywać się prelekcje, bloki szkoleniowe, panele dyskusyjne, 
prezentacje techniczno- produktowe oraz dodatkowe aktywności związane z przedmiotem 
Konferencji. Dokładna agenda Konferencji dostępna jest na stronie internetowej Organizatora. 

1.7. Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konferecji,  
a dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jego postanowieniami i jego 
akceptacją.  

1.8. Każda osoba, która dokonała rejestracji na Konferencję i otrzymała elektroniczne potwierdzenie 
rejestracji i przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest Konferencja zobowiązana jest 
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

1.9. Udział w Konferencji jest płatny. 

 

 

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji  

2.1 Rejestracji na Konferencję muszą dokonać wszyscy jej uczestnicy i organizatorzy, poprzez 
elektroniczne zgłoszenie za pośrednictwem serwisu Konfeo.com pod adresem: 
https://knxexpertsmeeting2023.konfeo.com/pl/groups.  

2.2 Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w Konferencji. Po zakończeniu weryfikacji 
zgłoszeń, zaakceptowany uczestnik otrzyma informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres 
email. 

2.3 Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 
• Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

poprzez Serwis Konfeo. 
• Zatwierdzenie uczestnika przez Organizatora.  
• Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora. 

2.4 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Konfeo  
upływa w dniu 05.01.2023.  

2.5 Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje 
Organizator. 
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2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez 

Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji. 
2.7 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,  

a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między 
Uczestnikiem a Organizatorem. 

2.8 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego nie oznacza automatycznej rejestracji i rezerwacji miejsca. 
Następuje ona dopiero po zwrotnej informacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail Uczestnika. 
Po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora Uczestnik otrzymuje dalsze instrukcje dotyczące 
uiszczenia opłaty przez Uczestnika. 

2.9 Uczestnicy potwierdzają swoją obecność oraz akceptację niniejszego Regulaminu podczas 
Rejestracji osobistej przez rozpoczęciem Konferencji w Miejscu Konferencji. 

2.10 Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez: 
• Serwis Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Cylkowskiego 11A/15,  

81-465 Gdynia, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000650991. 
• Organizatora Konferencji Stowarzyszenie KNX Polska, z siedzibą przy ul. Heliotropów 29,  

04-796 Warszawa, , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298452. 
2.11 Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik Konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku 

przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi 
technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach 
elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu  
i dokumentowaniem oraz promocją Konferencji. Jednocześnie uczestnik przyjmuje  
do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych  
i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych 
danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w Konferencji. Organizator informuje,  
że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje 
 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

2.12 Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach 
lubprowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. 
Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych 
potwierdzeń rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży 
premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. 

2.13 Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na konferencję musi być 
uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia 
rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez 
Organizatora. 

2.14 Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 
 
 

§3. Opłaty  

3.1 Opłata za udział w Konferencji Uczestnika wynosi 199 zł brutto i należy uiścić ją na konto wskazane 
na Fakturze Proforma przesłanej po rejestracji w serwisie Konfeo, na podany w zgłoszeniu adres  
e-mail Uczestnika.  

3.2 Dokument do wpłaty zostaje automatycznie wygenerowany po rejestracji w serwisie Konfeo  
i jest przesyłany na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.  
Po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji przez Organizatora, Uczestnik jest 
zobowiązany do dokonania wpłaty w terminie 3 dni na numer rachunku Organizatora:  
BNP Paribas nr 41 1600 1462 1748 5768 5000 0001, tytułem: opłata za udział w konferencji KNX 
Polska w dniu 12.01.2023. 



 
3.3 Opłata za udział w Konferencji obejmuje udział Uczestnika w Konferencji zgodnie z Agendą, 

wyżywienie w dniu Konferencji zgodnie z Agendą (przerwy kawowe, obiad i wieczorny bankiet),  
a także wydanie identyfikatora oraz Certyfikatu Uczestnictwa i obsługę Konferencji. 

3.4 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora  
na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia 
uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. 

3.5 Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat. 
3.6 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane  

z uczestnictwem w Konferencji. 
3.7 Koszt dojazdu, ewentualnego pobytu i pozostałe koszty Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
3.8 Uczestnicy pokrywają koszt noclegu we własnym zakresie, z możliwością skorzystania z ceny 

specjalnej w Green Garden Hotel. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma informacje na temat 
sposobu rezerwacji noclegu. 

3.9 Rezerwacji noclegu oraz opłat za nocleg uczestnicy dokonują poprzez bezpośredni kontakt  
z Hotelem. Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc w Hotelu Green Garden Hotel.  
W przypadku braku dostępnych miejsc noclegowych uczestnik we własnym zakresie organizuje 
nocleg w innym Hotelu. 

3.10 Uczestnicy potwierdzają swoją obecność oraz akceptację niniejszego Regulaminu podczas 
Rejestracji osobistej przez rozpoczęciem Konferencji w dniu 12.01.2023, w miejscu organizacji 
Konferencji. 

3.11 Wstęp uczestników na Konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora 
elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika 
podczas procesu rejestracji online. 

 
 

§4 . Rezygnacja z udziału w Konferencji  

4.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 7 dni od daty rezerwacji 
uczestnictwa, nie później jednak niż do dnia 05.01.2023.  

4.2 Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie e-mail na adres 
Organizatora: info@knxstandard.pl.  

4.3 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika 
opłaty na wskazane przez niego konto bankowe, pod warunkiem złożenia rezygnacji do dnia 
05.01.2023- po tym terminie Organizator nie zwraca uiszczonych opłat. 

 

§6. Dane osobowe  

6.1 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 (dalej ,,rozporządzenie”) informujemy, że Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) Stowarzyszenie KNX National Poland,  
z siedzibą przy ul. Heliotropów 29, 04-796 Warszawa  

6.2 Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób 
bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.3  Pani/Pana dane osobowe: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem 
umowy, 
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
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27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego  
z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez 
Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień 
posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz 
realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa. 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego, 
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez 
Państwa zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji 
handlowych. 

6.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności Serwis 
Konfeo  oraz przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. obsłui Konferencji, 
dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze  
i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów 
komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające 
podejmowane działania Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku  
z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy. 

6.5 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo  
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  
a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie 
informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora. 

6.6 Niezależnie od postanowień pkt. 6 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis 
prawa. W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe 
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba,  
że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które 
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją 
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy  
i uczestnictwa w Konferencji. 

 

§7. Postanowienia końcowe  

7.1  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika. 

7.2 Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,  
do odwołania Konferencji, zmiany jej terminu, miejsca organizacji i innych zmian. 

 


