
1 

 

 

Regulamin XVI edycji 

Forum Ekologicznego Branży Chemicznej 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Forum” 

odbywać się będzie w dniach 25-26 września 2019 r. w Hotelu Invite przy ul. Hubska 54 we 

Wrocławiu.  

2. Organizatorem Forum jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie oraz 

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”, w dalszej części niniejszego regulaminu 

zwani „Organizatorem”.  

3. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich jego Uczestników. 

4. Z chwilą zgłoszenia udziału w Forum, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptację jego postanowienia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Forum w zakresie tematyki oraz 

kolejności i długości trwania poszczególnych paneli.  

II. Zasady uczestnictwa. 

1. Materiały i informacje dotyczące Forum umieszczone są na stronie www.rc.com.pl/forum-

ekologiczne.  

2. Zgłoszenie udziału w Forum następuje poprzez wypełnienie i przesłanie znajdującego się na 

stronie www.rc.com.pl/zgloszenie Formularza uczestnictwa, zwanego dalej Zgłoszeniem.  

3. W celu zgłoszenia swojego udziału w Forum Uczestnik zobowiązany jest:  

a) wypełnić Zgłoszenie oraz przesłać je zgodnie z powyższymi zasadami w terminie do 11 

września 2019 r.,  

b) dokonać płatności w wysokości wskazanej w Zgłoszeniu w terminie do 13 września 2019 r. 

(iloczyn ceny jednostkowej i ilości zgłoszonych uczestników). Brak wpłaty w wyznaczonym 

terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników Forum.  

4. Organizator oświadcza, iż nie wystawia faktury pro forma.  

5. W terminie 14 dni od zaksięgowania płatności przez Organizatora Uczestnik otrzyma na adres 

wskazany w Zgłoszeniu wystawiony oryginał faktury.  
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6. Rejestracja Uczestników rozpoczyna się w momencie opublikowania Regulaminu na stronie 

www.rc.com.pl/forum-ekologiczne i trwa do 11 września 2019 r. do godz. 12:00.  

7. Po upływie terminu określonego w pkt. 6 powyżej, rejestracja Uczestników nie będzie możliwa.  

8. W razie problemów z dokonaniem zgłoszenia należy niezwłocznie skontaktować się 

z Organizatorem pod nr telefonu: +48 669 692 561 lub e-mail: redakcja@rc.com.pl w godz. 8:00-

14:00 (poniedziałek-piątek).  

III. Odwołanie uczestnictwa w Forum. 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa w Forum bez ponoszenia kosztów zgłoszenia 

upływa z końcem  dnia 13 września 2019 r.  

3. W przypadku późniejszej anulacji, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego 

pełną kwotą stanowiącą należność z tytułu uczestnictwa w konferencji. 

4. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może uczestniczyć inny pracownik firmy, uprzednio 

powiadamiając o tym Organizatora.  

5. W przypadku odwołania Forum, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia Uczestników oraz zwrotu wszystkich wpłaconych Organizatorowi przez 

Uczestnika kosztów z tytułu uczestnictwa w Forum.  

6. W przypadku przesunięcia terminu Forum, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia wszystkich Uczestników oraz do zwrotu wszystkich wpłaconych 

Organizatorowi przez Uczestnika kosztów z tytułu uczestnictwa w Forum, w razie otrzymania 

pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum z powodu zmiany terminu.  

7. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika innych niż określone szczegółowo w 

niniejszym regulaminie.  

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora w związku z odwołaniem albo zmianą terminu 

Forum jest ograniczona wyłącznie do zwrotu kosztów, stosownie do treści pkt. 5 i 6 niniejszego 

paragrafu, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za 

utracone z tego tytułu korzyści.  

IV. Koszty uczestnictwa w Forum i warunki płatności. 

1. Koszt uczestnictwa w Forum wynosi:  

a) dla firm realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska”  

W terminie do 11.09.2019 r. – 700 zł netto/ osoba  

b) dla pozostałych firm:  

W terminie do 31.08.2019 r. – 1000 zł netto/ osoba  

W terminie od 01.09.2019 r. – 1 300 zł netto/ osoba  
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2. W powyższą cenę nie są wliczone koszty noclegu, które pokrywa uczestnik konferencji w 

wybranym przez siebie hotelu.   

3. Organizator nie dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych Uczestnikom Konferencji. 

4. Do powyższych kwot uczestnictwa w Forum należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.  

5. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie do 13 września 2019 r., dokonane przez Uczestnika 

Zgłoszenie zostaje automatycznie anulowane.  

6. Organizator zastrzega, że jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i jest czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług.  

7. W przypadku, gdy płatnikiem faktury VAT nie będzie Uczestnik, wówczas jest on zobowiązany 

poinformować o tym organizatora załączając wszelkie dane niezbędne do prawidłowego 

wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.  

8. Faktury VAT wystawiane są w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia należności za udział.  

V. Reklamacje. 

1. Reklamacje dotyczące kosztów udziału należy zgłaszać pisemnie w terminie do 7 dni od daty 

uiszczenia należności.  

2. Po upływie wyżej wskazanego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.  

VI. Klauzula informacyjna 

Administrator danych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Forum Ekologicznego Branży Chemicznej 

(dalej: „Forum”, „Wydarzenie”) będzie ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej: „my”).  

2. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

– listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

– przez e-mail: daneosobowe.eko@orlen.pl 

Cele i czas przetwarzania 

3. Dane osobowe Uczestników Forum przetwarzać będziemy w celu: 

-  zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w stosunku do 

stron umowy; 

- obsługi zgłoszeń do udziału w Wydarzeniu, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania 

kierowane przez Uczestników Forum oraz w celu przesłania szczegółowych informacji 

dotyczących programu Forum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. naszego uzasadnionego 

interesu polegającego na organizacji Wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników; 

- rozliczenia uczestnictwa w Forum, tj. wystawienia faktury zgodnie z Regulaminem Forum 

i obowiązującymi przepisami prawnymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie 

prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego. 



4 

 

4. Dane osobowe Uczestników Forum będziemy przetwarzać do czasu ustania obowiązku 

prawnego ciążącego na nas, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. 

Odbiorcy danych 

5. Dane osobowe Uczestników Forum mogą być ujawniane przez ORLEN Eko Sp. z o.o. podmiotom 

z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez ORLEN Eko Sp. z o.o. umów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 

w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz dostawcom usług IT. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych 

6. Uczestnik Forum, którego dane osobowe będziemy przetwarzać ma następujące prawa związane 

z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od ORLEN Eko Sp. z o.o. dostępu 

do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe 

lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do 

innego administratora. 

7. Uczestnikowi Forum przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych 

8. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Eko Sp. z o.o. służy następujący adres 

email: daneosobowe.eko@orlen.pl.  

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji 

Uczestników Forum, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. 

Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie 

Internetowej Organizatora, tj. www.rc.com.pl/forum-ekologiczne.  

2. Organizator nie dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników Forum. Uczestnik Forum 

sam dokonuje rezerwacji noclegu w wybranym przez siebie hotelu.  

3. Uczestnik Forum może dokonać rezerwacji w proponowanych przez Organizatora hotelach, 

korzystając z wynegocjowanej przez Organizatora zniżki powołując się na: Forum RC. 

 

 

Płock, 09.07.2019 r.  

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” 


