
 

 

 

REGULAMIN ZDALNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI 

“AI w zdrowiu” 

organizowanej w ramach cyklu konferencji pt. AI W ZDROWIU 

Regulamin z dnia 15.05.2022. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady, rodzaj i zakres usług świadczonych przez 

Organizatora, warunki świadczenia tych usług, warunki zawarcia umowy o 

świadczenie usług oraz procedury reklamacyjne. 

2. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o 

którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług droga 

elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.), 

3. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, używane w niniejszym regulaminie, mają 

następujące znaczenie: 

a. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Organizator zawiera 

Umowę, uprawniona do wzięcia udziału w Konferencji; 

b. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

c. Przedsiębiorca Jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca Umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy 

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

d. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w postaci 

elektronicznej w rozumieniu art. 384 § 4 kodeksu cywilnego; Organizator 

udostępnia Regulamin za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz 

formularza rejestracji na Konferencję; 

e. RODO – oznacza 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 



 

 

f. Serwis internetowy – serwis internetowy zarządzany przez Organizatora 

znajdujący się pod adresem aiwzdrowiu.pl;  

g. Siła Wyższa – nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, obiektywnie niezależne 

od Organizatora lub Uczestnika niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe 

do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, przy czym dotyczy to 

niemożliwości zapobieżenia i przezwyciężenia jego szkodliwych następstw, 

którego okoliczności uniemożliwiają realizację zobowiązań wynikających z 

Regulaminu, a w szczególności następujące zdarzenia uznaje się za Siłę 

Wyższą: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działanie żywiołów i sił natury, 

epidemia, działania wojenne, terroryzm, rebelie lub rewolucje, akty i działania 

władzy państwowej, strajki itp.; 

Umowa – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Organizatorem a 

Uczestnikiem w sposób opisany w Regulaminie, będący w istocie umową o 

świadczenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu 

usług droga elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.). Przedmiotem 

Umowy jest świadczenie Usługi przez Organizatora; 

h. Usługa – usługa świadczona przez Organizatora na zasadach określonych w 

Regulaminie, tj. usługa umożliwienia Uczestnikowi wzięcia zdalnego udziału 

w Konferencji poprzez obejrzenie transmisji Konferencji w przeglądarce 

internetowej w czasie rzeczywistym oraz nawiązanie interakcji z wykładowcami 

oraz pozostałymi Uczestnikami za pomocą czatu w czasie rzeczywistym; 

i. Organizator – wZdrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w Warszawie, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Wola, miejsc. 

Warszawa, przy ul. Żelazna, nr 59, lok. 1405, 00-848, poczta Warszawa, 

posiadającą NIP 5272989565, REGON: 52126137800000, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000953569. 

j. Konferencja – wydarzenie online oraz stacjonarne w Crowne Plaza Warsaw – 

The Hub, organizowane przez Organizatora pt. “AI w zdrowiu” jako druga 

konferencja z cyklu „AI w zdrowiu”. Konferencja odbędzie się w dniu 14 

czerwca 2022 r. w godz. określonych w agendzie Konferencji znajdującej się 

na stronie www.aiwzdrowiu.pl, zarówno w formule online oraz formule 

stacjonarnej w Crowne Plaza Warsaw – The Hub. 

4. We wszystkich sprawach związanych z Konferencją Uczestnik może kontaktować 

się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem email 

biuro@aiwzdrowiu.pl, jak również w drodze korespondencji pocztowej kierowanej 

na adres Organizatora, w drodze telefonicznej pod numerem telefonu +48 690 

875 075, jak i osobiście, w siedzibie Organizatora (po wcześniejszym umówieniu 

spotkania). 

§ 2 
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG 

 



 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Usług na zasadach określonych w 

Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Uczestnik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania z Usług 

treści o charakterze bezprawnym. 

3. Organizator oświadcza, iż treści przekazywane w trakcie Konferencji stanowią 

utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie (t. j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1231, ze zm.). Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub 

wprowadzania do obrotu treści Konferencji oraz jakiegokolwiek innego 

udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Uczestnik nie 

jest – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Organizatora (forma pisemna 

pod rygorem nieważności) lub poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego 

z przepisów prawa – uprawniony do fotografowania, filmowania lub jakiegokolwiek 

innego utrwalania Konferencji. 

4. Organizator informuje, że w ramach Konferencji może nawiązać współpracę z 

innymi podmiotami, którzy mogą zostać patronami merytorycznymi Konferencji. 

5. Informacje przekazywane w toku Konferencji nie mogą być traktowane jako 

informacje stanowiące formę porad lub jakąkolwiek formę doradztwa. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek czynników niezależnych od 

Organizatora, tj. w przypadku odwołania wystąpienia przez osobę, która ma 

udzielać prelekcji czy wykładu, np. w związku z chorobą lub sytuacją osobistą, 

Organizator może odwołać Konferencję, zmienić jej datę lub program. W takich 

przypadkach, Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika z 

wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w trakcie 

rejestracji. 

 

§ 3 
OFERTA USŁUGI DOSTĘPU DO KONFERENCJI 

 

1. Organizator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 

umożliwia za pomocą interfejsu Serwisu internetowego, przy wykorzystaniu 

publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawarcie Umowy. 

2. Zawarcie Umowy w sposób określony Regulaminem jest możliwe wyłącznie dla 

osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną. 

3. Usługi są realizowane bezpłatnie. 

4. Usługa w zakresie umożliwienia Uczestnikowi wzięcia zdalnego udziału w 

Wydarzeniu poprzez obejrzenie transmisji Konferencji w przeglądarce internetowej 

w czasie rzeczywistym oraz nawiązania interakcji z wykładowcami oraz 

pozostałymi Uczestnikami za pomocą czatu w czasie rzeczywistym będzie 

świadczona wyłącznie w czasie trwania Konferencji. 



 

 

 

§ 4 
REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ (ZAWARCIE UMOWY) 

 

1. Uczestnik wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego na Konferencję. 

2. Liczba Uczestników w formule online jest ograniczona do 800 osób. Decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

3. Rejestracja na Konferencję trwa od 16 maja 2022 r. do dnia 13 czerwca 2022 

roku. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji z 

powodu wyczerpania limitu Uczestników określonego w ust 2., przy czym może 

ona zostać wznowiona w przypadku zwiększenia limitu lub zmniejszenia się liczby 

zarejestrowanych Uczestników (wskutek rezygnacji). 

4. W celu dokonania rejestracji na Konferencję Uczestnik wypełnia i przesyła za 

pośrednictwem Serwisu internetowego formularz rejestracji, podając w nim 

następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail do kontaktu, podmiot kierujący, 

stanowisko. 

5. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik zobowiązany jest do zachowania 

należytej staranności i wprowadzenia poprawnych danych osobowych. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wypełnienia formularza 

rejestracyjnego należy skontaktować się z Organizatorem. 

6. Po weryfikacji formularza rejestracji, o którym mowa powyżej, Organizator 

przesyła Uczestnikowi na adres e-mail podany w formularzu rejestracji 

potwierdzenie rejestracji na Konferencję wraz z linkiem do strony internetowej 

oraz hasłem do logowania (adresem strony internetowej), za pośrednictwem której 

nastąpi dostęp do Konferencji. 

7. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Organizatora 

dokonania prawidłowej rejestracji przez Uczestnika mailem. Zawarcie Umowy za 

pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga zaakceptowania Regulaminu. Bez 

akceptacji Regulaminu nie ma możliwości zawarcia Umowy za pośrednictwem 

Serwisu internetowego. 

8. Na adres e-mail Uczestnika może zostać przesłane powiadomienie lub 

powiadomienia przypominające o Konferencji.  

9. Uczestnik nie jest uprawniony do: 

a. umożliwienia skorzystania z Usługi przez osobę trzecią inną niż Uczestnik, 

a w szczególności poprzez udostępnienie linku dedykowanego do 

Konferencji; 

b. zbywania za wynagrodzeniem prawa do skorzystania z Usługi, w 

szczególności jeśli miałoby ono charakter zarobkowy; 



 

 

c. publicznego oferowania skorzystania z Usług za wynagrodzeniem lub bez 

wynagrodzenia, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, 

w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach. 

 

§ 5 
UDZIAŁ W KONFERENCJI I WARUNKI TECHNICZNE 

 

1. Konferencja odbywa się za pośrednictwem platformy dedykowanej dostarczonej 

przez podwykonawcę Organizatora. 

2. Dostęp do treści szkoleniowej Konferencji rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2022 

r. o godz. określonej w agendzie Konferencji znajdującej się na stronie 

www.aiwzdrowiu.pl. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konferencji poprzez wejście na 

stronę internetową, której adres (link) został przesłany wraz z potwierdzeniem 

rejestracji Uczestnika, zgodnie z Regulaminem. 

3. Uczestnicy Konferencji mogą w jej trakcie zadawać pytania poprzez chat ogólny. 

4. Dla korzystania z Usługi konieczne jest: 

a. posiadanie urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek 

internetowych następującej wersji:  

i. Mozilla Firefox – wersja 70 lub nowsza; 

ii. Google Chrome – wersja 78 lub nowsza; 

iii. Microsoft Edge – wersja 44 lub nowsza; 

b. zapewnienie dostępu urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za 

pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps; 

c. zapewnienie odtwarzania dźwięku i obrazu na urządzeniu; 

d. posiadanie urządzenia wyposażonego w procesor zbudowany z co 

najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz i pamięci 

operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB; 

e. urządzenie z wyświetlaczem o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 

pikseli; 

f. wyłączenie Adblock oraz włączenie obsługi JavaScript i ciasteczek w 

przeglądarce Uczestnika. 

5. Organizator nie wdrożył dodatkowych technicznych środków ochrony treści 

cyfrowych. 

6. Uczestnik w przypadku korzystania z Usług każdorazowo ponosi koszty związane 

z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią 

Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Uczestnika. 



 

 

7. W Serwisie internetowym mogą być publikowane bannery i linki do innych stron 

internetowych i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, 

Uczestnik przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu, który ponosi 

odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie 

danych osobowych osób wizytujących stronę. 

8. Organizator może dowolnie zmieniać  koncepcję merytoryczną Konferencji,  tym 

również w doniesieniu do prelekcji i prelegentów i panelistów. W szczególności 

organizator nie gwarantuje udziału konkretnych prelegentów/panelistów w 

wydarzeniu. 

 

§ 6 
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji w każdym momencie, także 

w jej trakcie. 

2. W przypadku rezygnacji z Konferencji przed jej rozpoczęciem (tj. do dnia 13 

czerwca 2022 r.) Uczestnik proszony jest o poinformowanie o tym Organizatora na 

adres e-mail biuro@aiwzdrowiu.pl o rezygnacji z wyprzedzeniem, celem 

umożliwienia udziału w Konferencji innym zainteresowanym osobom. 

3. Rezygnacja prowadzi do odstąpienia od Umowy i ma charakter definitywny, przy 

czym Uczestnik może ponownie zarejestrować się na Konferencję w trybie i na 

zasadach określonych w Regulaminie, o ile rejestracja będzie nadal otwarta. 

 

§ 7 
REKLAMACJE 

 

1. Organizator ma obowiązek dostarczyć Usługi wolne od wad. 

2. Organizator nie udziela gwarancji na Usługi. 

3. Organizator ani Uczestnik nie będą ponosić odpowiedzialności wobec siebie za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających 

z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły 

Wyższej. 

4. W związku z świadczeniem Usług, Organizator ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta lub 

przedsiębiorcy jednoosobowego, jakie przysługują im na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator. 



 

 

7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby ją 

składającej, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W 

przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika 

do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Upływ 

wyżej wskazanego terminu nie powoduje wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza 

prawa Uczestnika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na drodze 

postępowania sądowego lub pozasądowego. 

9. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na adres 

e-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta. 

10. W przypadku nieuznania przez Organizatora reklamacji złożonej przez 

Uczestnika, może on skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów 

dochodzenia roszczeń. 

11. Konsument i przedsiębiorca jednoosobowy ma możliwość skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mają 

oni możliwość:  

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem 
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z 
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie 
polubownego zakończenia sporu z Organizatorem; 

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 
lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona 
konsumentów; 

d. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w 
sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr 
 

12. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie 
internetowej http://www.uokik.gov.pl. 

§ 8 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. wZdrowiu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, woj. 

Mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Wola, miejsc. Warszawa, przy ul. Żelazna, nr 

59, lok. 1405, 00-848, poczta Warszawa, posiadającą NIP 5272989565, REGON: 

52126137800000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000953569. 

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy: 

a. listownie na adres: Żelazna 59/1405 00-848 Warszawa 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://www.uokik.gov.pl/


 

 

b. elektronicznie na adres: biuro@aiwzdrowiu.pl 

c. telefonicznie pod numerami: +48 690 875 075. 

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach: 

a. zawarcia i wykonania pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Umowy, w 

tym rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania Umowy lub do podjęcia 

działań na żądanie Uczestnika, przed zawarciem Umowy; 

b. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 

przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub 

obrona przed roszczeniami. 

4. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

dostawcom usług IT, hostingodawcom, kancelariom prawnym, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze oraz innym dostawcom usług na podstawie 

stosownej umowy powierzenia, innym uczestnikom Konferencji (w zakresie 

imienia i nazwiska) w przypadku korzystania przez Uczestnika z funkcji chatu w 

trakcie Konferencji. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska i 

adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia Umowy za 

pośrednictwem Serwisu internetowego (niepodanie danych osobowych skutkuje 

niemożliwością zawarcia Umowy). 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia 

obowiązywania Umowy zawartej przez Uczestnika z Organizatorem. Później 

Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń. 

7. Wobec Uczestników nie będą podejmowane przez Organizatora decyzje w 

sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania. 

8. Uczestnicy mają prawo: dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem 

- korzystając ze wskazanych w ust. 2 powyżej danych kontaktowych. 

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych 

przez, Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Tu można znaleźć informacje jak 

wnieść taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 
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§ 9 
ZMIANY REGULAMINU 

 

1. Organizator może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej 
jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):  

a. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji 
Uczestnika w porównaniu do dotychczasowej; 

b. konieczność aktualizacji danych Organizatora wskazanych w Regulaminie; 
c. zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych 

funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych; 
d. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie 

działalności przez Organizatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i 
obowiązki Organizatora i Uczestnika lub wydanie wyroku lub decyzji, 
który/która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez 
Organizatora, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki 
Organizatora oraz Uczestnika; 

e. zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i 
niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej. 

2. Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję 
Regulaminu w Serwisie internetowym, chyba że co innego będzie wynikało z 
przepisów obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu. W 
przypadku Uczestników, którzy przy zawarciu Umowy podali swój adres e-mail 
informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta. 

3. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony 
Uczestnikowi a Uczestnik nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi przez 
Organizatora. 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2022 r. 

2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to nie ma 

zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych. 

3. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z 

dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 

4. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, w tym jej wykonaniem i 

wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów 

oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych. 

5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i 

Przedsiębiorcy Jednoosobowego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów 

prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze 

zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 



 

 

REGULAMIN KONFERENCJI AIWZDROWIU- UDZIAŁ STACJONARNY 
 
Regulamin z dnia 15.05.2022. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1) Organizatorem Konferencji jest wZdrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
z siedzibą w Warszawie, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Wola, miejsc. 
Warszawa, przy ul. Żelazna, nr 59, lok. 1405, 00-848, poczta Warszawa, 
posiadającą NIP 5272989565, REGON: 52126137800000, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców, KRS 0000953569 

2) Celem Konferencji jest budowanie relacji i propagowanie informacji i wiedzy na 
temat sztucznej inteligencji i innowacji w zdrowiu. 

3) Konferencja odbędzie się w dniu 14.06.2022 w  Crowne Plaza - Rondo 
Daszyńskiego 2, 
00-843 Warszawa 

4) Prawo udziału w Konferencji mają osoby, które spełnią warunki określone w § 4 pkt 
1 – 5 Regulaminu. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie 
„Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.  

5) Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określający w 
szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem 
Konferencji, a także prawa i obowiązki Uczestników na stronie www.aiwzdrowiu.pl  

6) Organizator informuje, że Konferencja nie jest imprezą masową w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. 2009.62.504 ze zm.).  

7) Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed wzięciem udziału w Konferencji 
z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

8) Organizator kształtuje treść merytoryczną Konferencji wedle swojego uznania w 
dowolnym czasie w odniesieniu do tematów, paneli oraz panelistów lub mówców. W  
szczególności, Organizator nie gwarantuje udziału w Konferencji określonych osób 
bądź podmiotów, nie zapewnia określonej treści prelekcji, wykładów itp., jak 
również nie gwarantuje, że udział w Konferencji umożliwi Uczestnikowi pozyskanie 
jakichkolwiek kontaktów gospodarczych, bądź naukowych, wiedzy, informacji, 
know-how itp.  

9) Z uwagi na konieczność przeciwdziałaniu ryzyko zachorowań na COVID-19, 
wywoływanemu działaniem koronawirusa SARS-Cov-2, Uczestnicy zobowiązani są 
do przestrzegania aktualnych wytycznych epidemicznych wydanych przez właściwe 
organy i podmioty. W formie stacjonarnej w Konferencji, nie mogą uczestniczyć 
osoby: 

http://www.aiwzdrowiu.pl/


 

 

 a) z objawami infekcji dróg oddechowych lub 

b) u których w ostatnich 14 dniach przed konferencją stwierdzono obecność 
wirusa SarsCov-2 lub 

c) które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą u której stwierdzono 
COVID-19. 

10) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulacji i procedur bezpieczeństwa 
obowiązujących w podmiocie udostępniających przestrzeń na organizację 
Konferencji: https://cpwarsawthehub.com/ , w szczególności zobowiązani są do 
przestrzegania regulaminów i oznaczeń znajdujących się w lokalach, w których 
odbywać się będzie Konferencja. 

§ 2 OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA PRZEDMIOTÓW, 
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ NA TEREN KONFERENCJI ORAZ PODSTAWOWE 
ZASADY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE KONFERENCJI 

1) Zabrania się wnoszenia do miejsca odbywania Konferencji a także posiadania przez 
jego Uczestników w trakcie trwania Konferencji wszelkiego rodzaju materiałów, 
urządzeń, substancji itp. niebezpiecznych, w tym w szczególności broni, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, jak 
również innych ostrych, ciężkich, twardych, szklanych lub metalowych urządzeń, 
bądź przedmiotów (w tym np. parasoli, butów, plecaków lub odzieży zawierających 
twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu 
się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu).  

2) Uczestnik posiadający jakiekolwiek z przedmiotów wymienionych w ust. 1, winien je 
przekazać przed wejściem do miejsca odbywania Konferencji do bezpłatnego i 
niestrzeżonego depozytu na czas trwania Konferencji. Organizator zastrzega sobie 
prawo odmowy przyjęcia danego przedmiotu do depozytu.  

3) W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia do miejsca odbywania 
Konferencji rzeczy wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Organizator ma prawo usunąć z miejsca odbywania Konferencji takiego 
Uczestnika, chyba że możliwe jest ich przekazanie do depozytu na zasadach 
określonych w ust. 2.  

4) Organizator może umożliwić nieodpłatne pozostawienie w niestrzeżonej szatni 
odzieży na czas trwania Konferencji. Ze względu na brak ochrony, zarówno w 
szatni, jak też w depozycie, nie powinny być przechowywane przedmioty 
wartościowe.  

5) Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Uczestnicy zobowiązani są do 
niepodejmowania w trakcie trwania Konferencji jakichkolwiek działań, jak też do 



 

 

niedopuszczania się jakichkolwiek zaniechań sprzecznych z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa  lub dobrymi obyczajami. 

 
6) W szczególności zakazane jest prezentowanie w trakcie Konferencji jakichkolwiek 

treści:  
a) sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub mogących naruszać 

prawo lub dobre  obyczaje ;  

b) naruszających prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;  

c) naruszających prawnie chronione tajemnice jakichkolwiek osób trzecich, w 
tym w szczególności ich tajemnicę przedsiębiorstwa;  
d) pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem.  

.  

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW  

 

1) Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w jego trakcie w sposób 
nienaruszający przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia 
społecznego oraz tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników oraz 
innych osób przebywających w miejscu odbywania Konferencji, a w szczególności 
przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, zasad BHP, zasad 
bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie 
stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.  

2) Za przedstawicieli Organizatora uznaje się wszelkie osoby posiadające imienne 
legitymacje, wystawione przez Organizatora.  

3) Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Konferencji przez cały czas jej trwania 
wyznaczy swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru 
przebiegu Konferencji.  

4) Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Konferencji 
osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników. 

5) Konferencja może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana jeżeli jej 
rozpoczęcie lub kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.  

6) Uczestnik Konferencji  w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub 
mienia w miejscu odbywania Konferencji powinien:  

a) natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora 
b) bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub 
przedstawicieli Organizatora;  

c) unikać wywoływania paniki;  

d) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu oraz działania służbom ratowniczym.  

e) w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia osób, Uczestnik powinien 
dodatkowo niezwłocznie poinformować właściwe służby. 



 

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI  

1) Konferencja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność 
do czynności prawnych.  
2) Warunkiem udziału stacjonarnego w Konferencji jest: 
 
- rejestracja na stronie www.aiwzdrowiu.pl i akceptacja warunków Regulaminu 
- wskazanie w formularzy rejestracyjnym chęci udziału w formie stacjonarnej 
- uzyskanie potwierdzenia od Organizatora o możliwości udziału stacjonarnego  
 
3) Organizatorowi przysługuje wyłączna decyzja o wyborze Uczestników obecnych w 

formie stacjonarnej. 

§ 5 REKLAMACJE  

1) Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w 
Konferencji można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji:  

a) w formie pisemnej na adres: wZdrowiu sp. z o.o. Żelazna 59/1405 Warszawa 

b) za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: 
biuro@aiwzdrowiu.pl  

2) Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia 
Organizatorowi.  

§ 6 SANKCJE ZA NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU  

1) W wypadku naruszenia postanowień Regulaminu Organizator – niezależnie od 
zastosowana innych z przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
środków – jest uprawniony do:  

a) domagania się od Uczestnika zaniechania danego naruszenia;  

b) domagania się od Uczestnika opuszczenia Konferencji;  

c) braku wpuszczenia Uczestnika na teren odbywania Konferencji.  

2) Organizator wedle własnego uznania decyduje o zastosowaniu jednego albo więcej 
ze środków, o których mowa w ust. 1.  

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1) Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji 
lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora oraz partnerów Konferencji. 
Organizator – nieodpłatnie i na czas nieoznaczony – jest uprawniony do 
korzystania oraz umożliwiania korzystania przez inne osoby z takiego nagrania lub 
fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub 
innej osoby przebywającej w miejscu odbywania Konferencji, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie 
z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w 
szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz 
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rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2) Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania w jakikolwiek sposób ani w 
jakiejkolwiek formie przebiegu Konferencji ani jego części, bez uzyskania 
uprzedniej zgody Organizatora.  

3) Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub 
jego lektury.  

4) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, poprzedzoną 
poinformowaniem z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu 
Uczestników, drogą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w 
formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany Regulaminu uczestnik ma 
możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu biletu w terminie 7 dni od otrzymania 
wiadomości e-mail o zmianie treści Regulaminu.  

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia –15 maja 2022 roku.  

6) Do oceny stosunku prawnego wynikającego z Regulaminu stosować należy prawo 
polskie.  
7) Wyłącza się stosowanie wiedeńskiej konwencji o międzynarodowej sprzedaży 
towarów. 
8) W razie ewentualnych rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi 
Regulaminu, rozstrzygające znaczenie ma wersja polskojęzyczna.  
 

 

§ 8 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 

STACJONARNEJ 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. 

wZdrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 

woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Wola, miejsc. Warszawa, przy ul. 

Żelazna, nr 59, lok. 1405, 00-848, poczta Warszawa, posiadającą NIP 

5272989565, REGON: 52126137800000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, 

KRS 0000953569. 

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy: 

a. listownie na adres: Żelazna 59/1405 00-848 Warszawa 

b. elektronicznie na adres: biuro@aiwzdrowiu.pl 

c. telefonicznie pod numerami: +48 690 875 075. 

3. Dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz wizerunek 

Uczestników są przetwarzane w celach: 

a. zawarcia i wykonania pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Umowy na 

udział w Konferencji, w tym rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania 
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Umowy lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, przed zawarciem 

Umowy; 

b. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 

przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub 

obrona przed roszczeniami. 

c. Ponadto wizerunek Uczestników utrwalany zgodnie z §7 ust. 1 

przetwarzany jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora danych polegających na promocji Konferencji (art. 6 ust. 1 lit 

f RODO) 

4. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

dostawcom usług IT, hostingodawcom, kancelariom prawnym, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze oraz innym dostawcom usług na podstawie 

stosownej umowy powierzenia, innym uczestnikom Konferencji (w zakresie 

imienia i nazwiska) w przypadku korzystania przez Uczestnika z funkcji chatu w 

trakcie Konferencji. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska i 

adresu e-mail stanowiska i instytucji kierującej jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne do zawarcia Umowy (niepodanie danych osobowych skutkuje 

niemożliwością zawarcia Umowy i udziału stacjonarnego w Konferencji. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia 

obowiązywania Umowy zawartej przez Uczestnika z Organizatorem. Później 

Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń. 

7. Wobec Uczestników nie będą podejmowane przez Organizatora decyzje w 

sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania. 

8. Uczestnicy mają prawo: dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem 

- korzystając ze wskazanych w ust. 2 powyżej danych kontaktowych. 

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych 

przez, Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Tu można znaleźć informacje jak 

wnieść taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155
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