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Regulamin wydarzenia 

„Spotkanie eksperckie” 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników (dalej 

„Uczestnicy”) wydarzeń „Spotkanie eksperckie” (dalej jako „Spotkanie eksperckie” lub 

„Spotkanie”).  

2. Organizatorem Spotkań eksperckich jest ODO 24 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-812), ul. 

Kamionkowska 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000434350, NIP 7010353442, REGON 146289510 o kapitale zakładowym w 

wysokości 50.000,00 zł, (dalej „ODO 24”). 

3. Spotkania eksperckie mają charakter zamknięty i organizowane są wyłącznie dla zaproszonych 

Uczestników prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).  

4. Spotkania eksperckie odbywają się w terminach i miejscach wskazanych przez ODO 24 pod 

adresem https://odo24.pl. 

 

II. Zasady uczestnictwa w Spotkaniu eksperckim 

1. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu eksperckim jest uzyskanie zaproszenia, które uprawnia do 

udziału w Spotkaniu jednej osoby. Zaproszony Uczestnik może wziąć udział w Spotkaniu 

osobiście, bądź poprzez wskazanego z imienia i nazwiska, przedstawiciela, pracownika lub 

współpracownika reprezentującego Uczestnika. Każdy Uczestnik może uzyskać więcej niż jedno 

zaproszenie na zasadach określonych w Regulaminie.   

2. Zaproszenie można uzyskać poprzez wypełnienie formularza rejestracji online, który dostępny jest 

na stronie ODO 24 oraz dokonanie wpłaty w wysokości 900 zł netto + VAT, z zastrzeżeniem rabatów 

indywidualnie zaoferowanych przez ODO 24 oraz nieodpłatnych zaproszeń udzielonych przez 

ODO 24 w ramach akcji promocyjnych. 

3. Wpłaty za uczestnictwo w Spotkaniu eksperckim należy dokonać przelewem na rachunek 

bankowy ODO 24 o numerze 23 1030 0019 0109 8533 0003 5356 w Banku Handlowym w Warszawie 

S.A. nie później niż dwa dni robocze przed planowanym terminem Spotkania. Za dzień spełnienia 

świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego ODO 24. W tytule przelewu należy 

wpisać nr faktury proforma lub dzień w którym odbywa się Spotkanie oraz imię i nazwisko 

Uczestnika.    

4. W  przypadku niedokonania wpłaty  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ustępie  3 niniejszej sekcji, 

uważa się, iż Uczestnik dokonał rezygnacji z udziału w Spotkaniu eksperckim. 

5. ODO 24 zastrzega sobie prawo odmowy udziału Uczestnika w Spotkaniu eksperckim bez 

wskazania przyczyny, w takim przypadku Uczestnik, któremu odmówiono udziału w Spotkaniu 

zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec ODO 24, z wyjątkiem roszczenia o zwrot zapłaconego 

ODO 24 kosztu uczestnictwa w Spotkaniu. 

 

https://odo24.pl/
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III. Zasady organizacyjne 

1. Wejście do lokalu, w którym odbywa się Spotkanie eksperckie (dalej „Miejsce Spotkania”) jest 

zastrzeżone dla osób spełniających warunki uczestnictwa określone w sekcji II.  

2. Każdy z Uczestników wchodzących do Miejsca Spotkania zobowiązany jest do zachowania w 

sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób obecnych na Spotkaniu. Osoby 

przebywające w Miejscu Spotkania, w trakcie trwania Spotkania, zobowiązują się przestrzegać: 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; postanowień określonych w niniejszym 

Regulaminie; regulacji wewnętrznych obiektu, w którym odbywa się Spotkanie eksperckie i 

zaleceń przedstawicieli ODO 24, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

3. ODO 24 zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia lub usunięcia z Miejsca Spotkania osób, 

które naruszają obowiązki przewidziane niniejszym Regulaminem, bądź znajdują się w stanie 

nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, lub w inny sposób 

mogą stwarzać zagrożenie dla porządku publicznego.  

4. ODO 24 nie odpowiada za zgubione, skradzione lub uszkodzone rzeczy Uczestników. 

5. ODO 24 nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Uczestników Spotkania eksperckiego, 

w szczególności w przypadku naruszania przez nich postanowień niniejszego Regulaminu.  

6. ODO 24 nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności takiej jak 

warunki atmosferyczne, przerwa w dostawie energii elektrycznej, działania władz publicznych.  

7. Uczestnicy obecni w Miejscu Spotkania, w trakcie Spotkania eksperckiego, zostali poinformowani, 

że ODO 24 zamierza utrwalić przebieg Spotkania dla celów dokumentacji, a także promocji lub 

reklamy, co wiąże się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestników w 

niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. Zgoda jest 

udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. 

8. Uczestnicy obecni w Miejscu Spotkania, w trakcie Spotkania eksperckiego, wyrażają zgodę na 

nieodpłatne rozpowszechnianie przez ODO 24 swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i 

filmach ze Spotkania, dla celów wymienionych w ustępie 7 powyżej, bez żadnych ograniczeń 

terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, 

odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, w szczególności na stronie 

internetowej ODO 24 działającej w domenie „ODO24.pl”. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika 

bez jakichkolwiek roszczeń. 

9. W przypadku, gdy Uczestnik zawierający umowę z ODO 24 kieruje na Spotkanie eksperckie osobę 

trzecią, t.j. swojego przedstawiciela, pracownika lub współpracownika, zapewnia zaznajomienie z 

tej osoby z niniejszym Regulaminem i odpowiednie udzielenie zgód na sporządzenie i 

rozpowszechnianie wizerunku na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. W takim 

przypadku sekcja IV ma zastosowanie także względem osoby trzeciej, zaś Uczestnik zapewnia o 

poinformowaniu osoby trzeciej o treści informacji zawartych w sekcji IV.  

10. ODO 24 jest uprawnione do zmiany przebiegu, w tym terminu odbycia Spotkania eksperckiego w 

przypadkach niezależnych od ODO 24. W takim przypadku Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek 

roszczeń wobec ODO 24, z wyjątkiem roszczenia o zwrot zapłaconego ODO 24 kosztu uczestnictwa 

w Spotkaniu, w przypadku odwołania Spotkania w wyznaczonym wcześniej terminie. 
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IV. Polityka prywatności 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ODO 24 sp. z 

o. o. z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej 45, 03-812 Warszawa.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za 

pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z ODO 24, w celu świadczenia 

usług związanych z organizacją Spotkania eksperckiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), dochodzenia 

roszczeń, prowadzenia działań marketingowych w tym rozpowszechniania wizerunku w tym celu, 

Uczestnika lub osób go reprezentujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia 

dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie, okresie i w celach 

wskazanych w treści tych zgód.  

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:  

a. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby 

prowadzonych przez nie postępowań,  

b. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym ODO 24 w zakresie usług 

informatycznych, księgowych lub współpracujących z ODO 24 w ramach kampanii 

marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie 

umowy z ODO 24 i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.   

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z następującymi 

zastrzeżeniami: 

a. zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Microsoft Ireland Operations Limited z 

siedzibą w Dublinie (Irlandia), stanowiącego jeden z podmiotów dostarczających ODO 24 

rozwiązania techniczne i organizacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”), ale mogą 

być przesyłane i przetwarzane poza EOG, w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

umowy świadczenia usług przez Microsoft, przy czym operacje takie opierają się na 

Standardowych klauzulach umownych, opracowanych w oparciu o decyzję Komisji 

Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE). Odpowiedni poziom ochrony 

zapewniony jest za pomocą rozwiązań, o których mowa w art. 46 RODO. Wszystkie 

przypadki przesyłania danych osobowych poza EOG i stosowane zabezpieczenia będą 

udokumentowane zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO. Ponadto, Microsoft przeszedł procedurę 

certyfikacji, monitorowaną przez Departament Handlu USA, zgodnie z wymogami 

określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. 

przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie 

adekwatności ochrony zapewnianej przez Program Tarcza Prywatności UE-USA — 

Privacy Shield Framework, 

b. zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Vimeo, Inc. (dalej „Vimeo”), stanowiącego 

jeden z podmiotów dostarczających ODO 24 rozwiązania techniczne i organizacyjne, 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium USA, przy czym 

odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą rozwiązań, o których mowa w 

art. 46 RODO. Vimeo przeszedł procedurę certyfikacji, monitorowaną przez Departament 

Handlu USA, zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 
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2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Program 

Tarcza Prywatności UE-USA — Privacy Shield Framework. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej 

zakończeniu w celach związanych z:  

a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady przez okres 

maksymalnie 6 lat końca roku kalendarzowego w którym miało miejsce zakończenie 

wykonania umowy),  

b. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych,  

c. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ODO 24 

– do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu i 

rozpatrzenia sprzeciwu przez ODO 24;  

d. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania 

przedmiotowej zgody, przy czym po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu ODO 24 

będzie przetwarzała w zakresie przechowywania Pani/Pana dane do 10 lat, w celu obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.   

6. Przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do treści swoich danych, 

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

c. prawo do przenoszenia danych,  

d. prawo wniesienia sprzeciwu,  

e. w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która 

opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec 

Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. 

  

V. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.  

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie ODO 24, a w trakcie Spotkania eksperckiego, także w Miejscu 

Spotkania.  

4. ODO 24 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

 


