
REGULAMIN KONFERENCJI

DZIEŃ (DLA) NAUCZYCIELA. UCZĘ. MAM WPŁYW

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konferencji o nazwie

„Dzień (dla) Nauczyciela. Uczę. Mam wpływ” (dalej „Konferencja”) odbywającej się 8 października

2022 r.

2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w

Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”). Jednocześnie dla czynnych

zawodowo nauczycieli konferencja jest organizowana jako doskonalenie zawodowe

realizowane w  ramach Placówki Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej

(jako sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz sieć współpracy i samokształcenia

dyrektorów).

3. Uczestnikiem Konferencji może być nauczyciel, dyrektor, wicedyrektor, edukator,

wykładowca, pracownik dydaktyczny, (dalej „Uczestnik”). W przypadku nauczycieli czynnych

zawodowo (pracujących w szkole) uczestnik uczestniczy w doskonaleniu zawodowym

realizowanym przez placówkę doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez CEO.

4. Udział w Konferencji jest odpłatny.

5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień oraz przesłanie

formularza zgłoszeniowego jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w

Konferencji.

§2

DEFINICJE

1. Regulamin–niniejszy.

2. Regulamin strony internetowej. Strona internetowa – zbiór stron internetowych i narzędzi

informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających

Uczestnikowi na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod

adresem konferencja.ceo.org.pl

3. Sprzedawca, Organizator–Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10,

00-666 Warszawa, NIP 525-17-26-659, REGON: 012433534, KRS: 0000052758.

4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na stronie internetowej na zasadach wynikających z

Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem konferencji, której przedmiotem jest

sprzedaż na rzecz Uczestnika.

5. Uczestnik, Kupujący – każda osoba biorąca udział w konferencji, potwierdzony poprzez

dokonanie zakupu biletu elektronicznego na konferencję za pośrednictwem strony

internetowej.

http://konferencja.ceo.org.pl


6. Czynny zawodowo nauczyciel - każda osoba, która nadal wykonuje swój zawód pracując w

placówce oświatowej oraz podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z obowiązującym prawem

§3

ZASADY KONFERENCJI

1. Konferencja organizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dla czynnych

zawodowo nauczycieli  doskonalenie odbywa się w ramach Placówki Doskonalenia Nauczycieli

„Centrum Edukacji Obywatelskiej” (jako sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz sieć

współpracy i samokształcenia dyrektorów).

2. Uczestnikowi będącemu czynnym zawodowo nauczycielem przysługuje elektroniczne

zaświadczenie o udziale, możliwe do pobrania na zapisy.ceo.org.pl, po wcześniej przesłanej

instrukcji od Organizatora.

3. Konferencja jest częścią programu Centrum Edukacji obywatelskiej  “Szkoła ucząca się”.

4. Organizator zapewnia dostęp do wszystkich aktywności Konferencji, materiały

konferencyjne,lunch i przerwy kawowe podczas Konferencji (w przypadku uczestnictwa

stacjonarnego).

§4

REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź

nieprzyjęciu Zgłoszenia Uczestnika. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia, Organizator zwróci

Uczestnikowi wniesione opłaty.

3. W przypadku Rejestracji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji Uczestnicy

otrzymają zestaw materiałów konferencyjnych w trakcie Konferencji albo po jej zakończeniu.

4. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za

prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu

przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika

do ich przetwarzania.

5. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym dochodzi z chwilą

otrzymania przez Organizatora od Kupującego Formularza zgłoszeniowego.

6. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana Kupującemu dopiero po uiszczeniu

opłaty za udział w Konferencji, chyba że Kupujący poprosi o możliwość opłaty od razu na

podstawie faktury VAT.

§5

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI



1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Konferencji. Jej wysokość

uzależniona jest od terminu przesłania Formularza zgłoszeniowego oraz dostępności biletów a

także od statusu zawodowego Uczestnika:

a. Stacjonarny udział w konferencji:

i. zgłoszenie udziału w terminie do 1 września 2022 r.  - koszt biletu dla czynnych

zawodowo nauczycieli i dyrektorów to 139 zł netto (139 zł brutto); koszt biletów dla

pozostałych Uczestników to 139 zł netto (170, 92 zł brutto)

ii. zgłoszenie udziału w terminie od 2 września  - koszt biletu dla czynnych zawodowo

nauczycieli i dyrektorów to 169 zł netto (169 zł brutto); koszt biletów dla pozostałych

Uczestników to 169 zł netto (207, 87 zł brutto)

b. Onlinowy udział w konferencji:

i. zgłoszenie udziału w terminie do 1 września 2022 r.  - koszt biletu dla czynnych

zawodowo nauczycieli i dyrektorów to 89 zł netto (89 zł brutto); koszt biletów dla

pozostałych Uczestników to 89 zł netto (109,47 zł brutto)

ii. zgłoszenie udziału w terminie od 2 września  - koszt biletu dla czynnych zawodowo

nauczycieli i dyrektorów to 109 zł netto (109 zł brutto); koszt biletów dla pozostałych

Uczestników to 109 zł netto (134,07 zł brutto)

2. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji oraz jego

zakwaterowania. W razie odwołania Konferencji Uczestnikom i Zamawiającym nie przysługuje

od Organizatora roszczenie o zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania ani żadnych innych

kosztów.

3. Uczestnik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie formularza

konferencji. Płatność za konferencję możliwa jest jedynie wyłącznie za pośrednictwem systemu

płatności TPay, chyba że Sprzedawca zgodzi się na płatność na podstawie faktury w odpowiedzi

na mailową prośbę Uczestnika. Możliwość ta będzie dostępna od 20 sierpnia 2022 r.

4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na

wysyłkę i otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną. Na adres mailowy wskazany w

Formularzu zgłoszeniowym- faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest

wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zamieszczonych w formularzy

zgłoszeniowym, w tym tych, które są podstawą do zwolnienia z VAT (podstawą jest możliwość

korzystania przez czynnego zawodowo nauczyciela z tej formy doskonalenia zawodowego w

ramach placówki doskonalenie nauczycieli). W przypadku braku uprawnienia  Organizator

zastrzega sobie prawo do wystawienia  korekty faktury i naliczenia VAT 23%)



§6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Organizatora  bez

podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Zgłaszając rezygnację Uczestnik wypełnia formularz odstąpienia od umowy. Wraz z podpisem

przesyła go drogą mailową nie później niż 14 dni od zawarcia umowy  na adres

konferencja2022@ceo.org.pl

3. Uczestnik może bez dodatkowych opłat wskazać inną osobę, będącą nauczycielem, która

weźmie udział w Konferencji zamiast niego, w ramach dokonanej przez niego opłaty.

§7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi, jak również udostępniane przez Organizatora w

ramach Konferencji, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe

w ramach Konferencji (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z

opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności

intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.

2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Konferencją można

wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych –

dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób

następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w

celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego

za pośrednictwem konferencji materiałów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te

nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego produktów w sposób

umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo

wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Uczestnikowi.

4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, Sprzedawca wezwie

Uczestnika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Uczestnika. W przypadku

niedostosowania się Uczestnika do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty

otrzymania przez Uczestnika wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego

roszczenia z tytułu naruszenia praw do produktu.

§8

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH



1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

(CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych

osobowych kontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: dane.osobowe@ceo.org.pl lub

telefonicznie: tel. 22 875 85 40.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy (uczestnictwo w

wydarzeniu programu “Szkoła ucząca się”).

3. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości

dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu

komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6

ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6

ust.1 lit. C RODO).

4. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia

Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie, w tym Dane osobowe o dacie i

miejscu urodzenia nauczyciela, powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu

wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.

5. Dane (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej, dane adresowe placówki

edukacyjnej, w której pracujesz) są przekazywane do sponsora posiadającego siedzibę w

Stanach Zjednoczonych, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych

jest dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy

ograniczonej liczby osób i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy

Administratora.

6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz

CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty

nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania

poleceń CEO w tym zakresie.

7. Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia

roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji

projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z

obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym

obowiązuje najdłuższy okres.

8. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia

danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej

konkretnego przetwarzania.

9. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

11. Informacja dotycząca zgody na otrzymywanie informacji o produktach i usługach edukacyjnych

CEO.



12. Twój adres e-mail przetwarzany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z

siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 w celach marketingowych rozumianych jako

otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych

przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres

e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z

2013 r., poz. 1422 ze zm.)] oraz w celach statystycznych na podstawie wyrażonej zgody.

13. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania się w na platformie

internetowej w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach

edukacyjnych CEO.

14. Przesyłane wiadomości mogą zawierać łącza do automatycznie generowanych adresów URL,

które służą nam do ustalenia, czy i kiedy taka wiadomość została przez Ciebie otwarta oraz jakie

zawarte w niej informacje zaciekawiły Cię na tyle, aby kliknąć w towarzyszące im łącza. Jeśli

ustalimy, że kilka kolejnych wysłanych przez nas wiadomości nie zostało przez Ciebie otwartych,

uznamy, że nasze informacje nie są już dla Ciebie interesujące i usuniemy Cię automatycznie z

naszej listy wysyłkowej, a Twoja dotychczasowa aktywność zostaje zachowana dla celów

statystycznych.

15. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie klikając w link rezygnacji, lub wysyłając

wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres dane.osobowe@ceo.org.pl.

16. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

17. Twoje dane nie będą przez nas udostępniane z wyjątkiem sytuacji kontroli przez uprawniony

organ administracji publicznej.

18. Twoje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO

usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie

nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania

poleceń CEO w tym zakresie.

19. Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów

edukacyjnych do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od

zakończenia roku,  w którym została do Ciebie wysłana ostatnia wiadomość dotycząca działań i

produktów edukacyjnych CEO.

20. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia

danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej

konkretnego przetwarzania.

21. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

22. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

23. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email

dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.

mailto:dane.osobowe@ceo.org.pl


§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na

adres poczty elektronicznej koordynatorki Konferencji: konferencja2022@ceo.org.pl lub na

adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem:

”Uwagi do regulaminu Konferencji “Dzień (dla) Nauczyciela. Uczę. Mam wpływ”.

1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym

regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników

Konferencji poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej

oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Konferencji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

mailto:konferencja2022@ceo.org.pl


FORMULARZ ODSTĄPIENIA UMOWY

......................

miejscowość, dnia

......................................................................

imię, nazwisko kupującego

......................................................................

adres kupującego

......................................................................

telefon kontaktowy kupującego

......................................................................

adres email kupującego

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży biletu na konferencję stacjonarną/konferencję online

Nr zamówienia

Nazwa produktu

Data zakupu

ZWROT NALEŻNOŚCI

KWOTA ZWROTU (PLN)

DANE DO PRZELEWU (nr
rachunku, imię i nazwisko,

adres)

...................................................

data i podpis Kupującego


