
 

 
 

Warszawa, dnia 17.07.2020 

REGULAMIN KONFERENCJI „LATO HR 2020” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konferencji „Lato HR 2020” zwanego dalej LatoHR, jest firma Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filtrowej 

75/17 w Warszawie (02-032) oraz Well.hr z siedzibą przy ul. Polnej 5 w Czechowicach-Dziedzicach (43-516). 

2. Wydarzenie zostanie przeprowadzone na wybranej platformie internetowej w terminie 8-10 września 2020 r. 

3. Osoby uczestniczące w LatoHR zwane są dalej Uczestnikami. 

4. Uczestnictwo w LatoHR jest odpłatne i następuje w drodze rejestracji w systemie elektronicznym dostępnym na stronie   

Organizatora www.latohr.pl. Warunkiem udziału jest opłata potwierdzona przelewem środków na konto Organizatora. 

5. Poprzez rejestrację elektroniczną Uczestnik oświadcza, że zna Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

6. Organizator ma prawo odmowy rejestracji bądź uczestnictwa w Wydarzeniu bez podania powodu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Wydarzenia oraz zmiany prelegenta danego bloku 

tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora. 

 

§ 2 Zasady rejestracji i płatności 

 

1. Zgodnie z Regulaminem wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem. 

Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem 

a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za uczestnictwo w LatoHR. 

2. Informacje na temat kosztów uczestnictwa w LatoHR znajdują się na stronie latohr.pl w zakładce Bilety. 

3. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. 

4. Formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w LatoHR dostępny jest na stronie latohr.pl do 6 września 

2020. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania formularza 

rejestracyjnego. 

5. Płatności za udziała w LatoHR można dokonać w dwojaki sposób: 

- poprzez płatność online - płatność następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, 

- w przeciągu  7 dni po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Dane do przelewu zostaną przesłane przez Organizatora na 

adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 

6. Faktura VAT zostanie  wystawiona i przesłana w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na właściwym koncie. Będzie to 

jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w LatoHR. 

7. Uczestnikiem zostaje osoba, która prawidłowo dokona procesu rejestracji oraz opłaci koszty udziału w LatoHR. 

8. Dane do przelewu: Inwenta Sp. z o.o., ul. Filtrowa 75/17, 02-032 Warszawa nr konta 76 2340 0009 0360 2440 0000 0171 

    

§ 3 Ochrona danych osobowych i wizerunku 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator firma Inwenta w siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/17 oraz 

Well.hr z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach (43-516), ul. Polna 5. 

2. Polityka prywatności Organizatora dostępna jest na stronie: 

- Inwenta Sp. z o.o. https://www.inwenta.pl/polityka-prywatnosci/ 

- Well.HR https://well.hr/pl/article/11/polityka-prywatno-ci.html 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 

w LatoHR. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi 

procesu rejestracji oraz realizacji LatoHR. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

5. Akceptując warunki uczestnictwa w LatoHR, Uczestnik udziela firmie Inwenta Sp. z o.o. prawa do wykorzystania nagrań, 

zdjęć wykonywanych podczas Wydarzenia z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania tego prawa, 

obejmującego nieograniczone w czasie utrwalanie, rozpowszechnianie, powielanie i obróbkę materiałów w celach 

informacyjnych i marketingowych w szczególności z wykorzystaniem nośników elektronicznych. Organizator zastrzega sobie 

prawo do publikowania nazw organizacji i instytucji wraz ze stanowiskami Uczestników. Przeniesienie niniejszego zezwolenia 

na osobę trzecią, nie wymaga uprzedniej zgody. 

 

§ 4 Postanowienia dodatkowe 

 

1. Zabrania się dystrybucji reklam, sprzedaży a także przeprowadzania zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności 

(np. zbierania podpisów, przeprowadzania badań, ankiet itp.) podczas trwania LatoHR, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Organizatora. 

2. Zabrania się utrwalania przebiegu LatoHR za pomocą kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video z wyłączeniem 

akredytowanych mediów lub za pisemną zgodą Organizatora. 
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3. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania LatoHR jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących  lub  nawołujących 

do  zakłócenia  porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby 

z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś 

z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z LatoHR w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają 

porządek, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora, innych uczestników lub w inny sposób wyrządzają albo mogą 

wyrządzić im szkodę. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych 

danych Uczestnika. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, do odwołania lub zmiany 

terminu Wydarzenia. 

7. W przypadku odwołania/zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzyma zwrot 

w wysokości 100% wpłaconej kwoty. 

8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej LatoHR.pl 

10. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej. 


