
Regulamin konferencji online, realizowanych na platformie CKbikotech.pl 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji 

konferencji organizowanych przez firmę Bikotech 

sp zoo na autorskiej platformie CKbikotech.pl za 
pośrednictwem sieci Internet. 

Regulamin określa prawa oraz obowiązki jego 

Uczestników. 

Organizatorem konferencji jest Bikotech sp zoo z 

siedzibą w Żorach, ul. Kościuszki 29, NIP 639 201 

00 01. 
 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

Liczba osób uczestniczących w konferencji może 

być ograniczona przez organizatora. 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest 

skuteczne (potwierdzone mailem zwrotnym) 

wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz 

zatwierdzenie jego zgłoszenia przez Organizatora. 
W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby zawodowo 

związane z tematyką konferencji. 

Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by 

zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w 
konferencji. 

Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa 

Usunięcie swojego konta jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w konferencji. 

 

§ 4 Opłaty 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 

§ 5 Odpowiedzialność Organizatora 

Organizator ustala program konferencji oraz 

zastrzega sobie prawo do zmian w każdym 

momencie, w tym prawo do zmian rozkładu 

czasowego i kolejności wystąpień. 

Zmiany w programie nie mogą stanowić podstawy 

do kierowania roszczeń finansowych wobec 
Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
lub przeniesienia konferencji  na inny termin w 

przypadku zaistnienia zdarzeń losowych / siły 

wyższej. 

Strona konferencji może zawierać odnośniki i/lub 

oprogramowanie niezależnych firm zewnętrznych. 
Organizator nie kontroluje takich niezależnych 

usług i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Skorzystanie z takich niezależnych usług za 

pośrednictwem strony konferencji podlega  

indywidualnemu osądowi Uczestnika. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

- skutki wynikające z udostępnienia przez 
Uczestnika osobom trzecim identyfikatorów i haseł 

logowania. 

- skutki wynikające z braku łączności 

telekomunikacyjnej pomiędzy uczestnikiem a 

stroną konferencji 
- jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika, 
w tym utracone korzyści, w przypadku 

niedostępności strony Kongresu, w tym w 

szczególności na skutek awarii innych systemów 

łączności lub zasilania. 

- skutki czynności dokonanych przez osoby 

nieuprawnione. 
 

§ 6 Odpowiedzialność uczestnika 

Uczestnik zobowiązuje się zastosować do 

wszystkich wymagań niniejszego Regulaminu. 

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za dokonane przez siebie ewentualne 

zniszczenia. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest 

organizator konferencji. 

Organizator nie udostępnia adresów mailowych 
ani telefonów innym podmiotom, w tym również 

innym uczestnikom konferencji.  

Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez 

administratora, w tym również wysyłki 

newslettera. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie 

usunięcia. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 
konferencji. 

Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania 

z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia 

rejestracji Uczestników. 

Podczas konferencji Organizator ma prawo do 

rejestracji dźwięku oraz obrazu. Udział w 

konferencji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie wizerunku każdego z 
prelegentów i prowadzących w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych.  
 

§ 8 Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 

niniejszym Regulaminie. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021. 


