
REGULAMIN KONGRESU PRZEDSIĘBIORCÓW 

POLSKIEGO HANDLU AUE ONLINE 

„WYZWANIA ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU. WYGRYWAMY WIEDZĄ” 

z dnia 27.06.2022 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 roku do dnia Kongresu 

Przedsiębiorców Polskiego Handlu AUE Online włącznie (tj. 28 września 2022 r.). 

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"), 

b) Kongres Online – Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu AUE Online 

„Wyzwania zmieniającego się rynku. Wygrywamy wiedzą.” organizowana w dniu 

28 września 2022 r. w godzinach 09:00 – 17:00 na zasadach określonych w 

Regulaminie, 

c) Współorganizatorzy – następujące podmioty będące współorganizatorami Kongresu 

Online: 

• Akademia Umiejętności Eurocash Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 

62-052 Komorniki, NIP: 777-32-79-628, REGON: 366698110, KRS: 666485; 

• Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62–052 Komorniki, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082 

• Eurocash Franczyza Sp. z o.o z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000259846, REGON: 300333695, NIP: 777-

29-10-817 

• Delikatesy Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Ulica Wiśniowa 11, 62-052 

Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy 

KRS pod numerem KRS 116761, NIP: 895-101-23-37, REGON: 930775675; 

• Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-548), przy ul. Grażyny 15, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd 

Rejonowy dla m.stoł. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000280288, REGON: 140933878, NIP: 5213429474 

• Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej (43-309), przy ul. Bystrzańska 94A, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- 

Białej VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy Gospodarczy KRS pod numerem 

0000012291, REGON: 070792676, NIP: 5471570308 

• Groszek Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 

Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000745820, NIP: 7773332311, 

REGON: 381139984 

• Ambra sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Bielska 44, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice 

- Wschód pod numerem KRS 254307, REGON: 240276265, NIP: 652-166-12-5 

• Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, kod pocztowy 62-052, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 

0000577163, NIP: 7773254462, REGON: 362568272, kapitał zakładowy w wysokości 500 

000,00 zł 



• Kontigo Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, kod pocztowy 62-052, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 

0000510241, NIP: 7773238730, REGON: 302740571, kapitał zakładowy w wysokości 1 005 

000,00 zł 

• Lewiatan Kujawy Sp. z o.o. z siedzibą w Włocławku przy ulicy Polnej 4-8, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000109505, NIP 8882208409, której kapitał zakładowy wynosi 860 000,00 złotych polskich. 

• Lewiatan Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ulicy Światowida 2, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043199, 

NIP 7542565015, której kapitał zakładowy wynosi 505 000,00 złotych polskich. 

• Lewiatan Orbita Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 33, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 000003924, NIP 7393208071, której kapitał zakładowy wynosi 

172 000,00 złotych polskich. 

• Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. z siedzibą w Choroszczy przy ulicy Porosły 70A, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000508176, NIP 5423237019, której kapitał zakładowy wynosi 2 303 900,00 złotych 

polskich. 

• Lewiatan Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego 98, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000322297, NIP 9571012165, której kapitał zakładowy wynosi 550 000,00 

złotych polskich. 

• Lewiatan Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ulicy Krakowskiej 47, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 

0000186622, NIP 5170043689, której kapitał zakładowy wynosi 170 000,00 złotych polskich. 

• Lewiatan Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 39, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000175768, NIP 6342360118, której kapitał zakładowy wynosi 100 000,00 złotych polskich. 

• Lewiatan Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Osiedle Winiary 54, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133384, NIP 7792033294, której kapitał 

zakładowy wynosi 140 000,00 złotych polskich. 

• Lewiatan Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Przemysłowa 5, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000017136, NIP 9551978545, której kapitał zakładowy wynosi 513 000,00 złotych polskich. 

zwani dalej „Współorganizatorami”. 

d) osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż 

Współorganizatorzy, Uczestnik lub Właściciel, 

e) Regulamin – niniejszy regulamin Kongresu Online, 



f) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w 

Kongresie Online, 

g) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze 

przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria 

zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów 

cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki), 

h) Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

spełniająca kryteria wskazane w § 4 ust. 1 poniżej, która została zgłoszona do udziału 

w Kongresie Online zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zarejestrowana. 

i) Właściciel – osoba fizyczna, która zawarła umowę franczyzową z jednym ze 

Współorganizatorów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, 

uprawniona do zgłoszenia Uczestników do Kongresu Online. Właściciel może być 

także Uczestnikiem. 

 

RODO - rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 

 

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

1. Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Kongresie Online wymaga 

połączenia Uczestnika z Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet. 

2. Ze względu na treści i sposób ich prezentowania podczas Kongresu Online minimalne 

wymagania sprzętowe są następujące: prędkość transmisji nie niższa niż 10 Mb/s, 

sprzęt: laptop, komputer, tablet, służbowy smartfon posiadający podłączenie do 

internetu przez cały czas trwania Kongresu Online oraz spełnia poniższe wymagania 

techniczne: 

- Komputer / laptop rekomendowane przeglądarki 

Chrome wersja od 65 

Edge wersja od 16 

Mozilla Firefox wersja od 60 

Internet Explorer wersja od 11 

Safari wersja od 10 

Mozilla wersja od 60 

- Urządzenia mobilne minimalne: 

Android od wersji 4.4+ 

Apple od wersji iOS 11+: 

Przeglądarki na urządzeniach mobilnych 

Chrome od wersji 63 

Safari 10. 

 

§3. REJESTRACJA 

 

1. Rejestracja udziału w Kongresie Online rozpocznie się dnia 27.06.2022 r. o 

godzinie 7.00 i zakończy się dnia 09.09.2022 r. o godzinie 23:59. 

2. Rejestracji do udziału w Kongresie Online może dokonać tylko i wyłącznie Właściciel 

lub Kierownik Sklepu: 

a) internetowo (24h) za pomocą platformy Akademii Umiejętności Eurocash dostępnej 

pod adresem URL: https://akademiaeurocash.com.pl/ po zalogowaniu, a następnie po 

kliknięciu w zakładkę „Konferencje”. Właściciele i kierownicy sklepu chcący wziąć 

udział w Kongresie Online, którzy nie posiadają konta na platformie Akademii 

Umiejętności Eurocash, będą musieli je założyć, aby następnie rozpocząć procedurę 

Rejestracji. W celu założenia konta na platformie Akademii Umiejętności Eurocash 



należy skontaktować się z infolinią 502 004 024 lub mailowy: 

kontakt@akademiaeurocash.com.pl 

b) mailowo (24h) na adres konferencja@brand-new.pl 

c) telefonicznie (od 22.08.2022r. do 09.09.2022 r., pon-pt, w godz. 10:00-16:00) na 

numer telefonu 600 885 679 

3. Warunkiem udziału w Kongresie Online jest: 

- przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu, dostępnego na stronie 

www.akademiaeurocash.pl, co zostaje potwierdzone kliknięciem zakładki „Akceptuję 

Regulamin Kongresu”, 

- poprawne i kompletne wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym, a następnie 

kliknięcie formatki „Zapisz się”, 

- potwierdzenie słowne i pisemne podczas rejestracji telefonicznej lub mailowej.  

 

Brak akceptacji Regulaminu oznacza brak możliwości rejestracji na Kongres Online. 

Zgodę na wysyłkę materiałów podsumowujących Kongres Online na podany adres email 

wyraża się w odrębnej rubryce formularza podczas Rejestracji internetowej oraz podczas 

rozmowy telefonicznej. Zgoda na wysyłkę materiałów podsumowujących Kongres Online jest 

dobrowolna, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość zapisu i wzięcia udziału w 

Kongresie Online. 

 

4. Potwierdzeniem udziału w Kongresie Online jest otrzymanie przez Właściciela lub 

Kierownika Sklepu: 

- w przypadku potwierdzenia internetowego oraz mailowego - maila, na podany 

podczas rejestracji adres mailowy, zawierający treść potwierdzającą Rejestrację, 

- w przypadku potwierdzenia telefonicznego – informacji ustnej potwierdzającej 

Rejestrację 

5. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, o czasie dokonania Rejestracji Uczestnika decyduje 

data zakończenia Rejestracji w systemie komputerowym na 

https://akademiaeurocash.com.pl/ data i godzina otrzymania maila oraz data i godzina 

zarejestrowanej rozmowy telefonicznej 

6. Z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 2 powyżej, Współorganizatorzy zastrzegają możliwość 

wydłużenia terminu prowadzenia Rejestracji. 

7. Przy Rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych: 

- imię i nazwisko; 

- stanowisko zgłaszanej osoby 

- unikatowy adres email i numer telefonu każdej zgłaszanej osoby; 

- nazwa sieci handlowej 

- NIP i nazwa firmy 

Imiona i nazwiska zgłaszanych osób do udziału w Kongresie Online (spełniających wymagania 

z § 4 ust. 1 poniżej) wraz z ich adresami email oraz numerami telefonów. Celem uniknięcia 

wątpliwości ustala się, że każda zgłaszana osoba powinna mieć podany własny adres e-mail 

oraz własny telefon. Zgłoszenie uczestników o tym samym adresie e-mail lub telefonie będzie 

automatycznie odrzucane przez system rejestrujący. 

8. Ze względu na ograniczoną ilość Kongresu Online (do 15000 Uczestników), zastrzega 

się, że udział w Kongresie Online może zostać limitowany w przypadku przekroczenia 

zakładanej ilości Uczestników. W przypadku przekroczenia zakładanej ilości 

Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni 

mailowo. 

9. Właściciel lub Kierownik Sklepu może dokonać zgłoszenia (rejestracji) osób 

wskazanych w § 4 ust. 1 po uzyskaniu ich uprzedniej zgody na udział w Kongresie 

Online. W takim przypadku Właściciel lub Kierownik Sklepu zobowiązany jest do 

przekazania każdej osobie, którą zgłosił wszelkich informacji zawartych w niniejszym 

Regulaminie, w szczególności w zakresie informacji o ochronie danych osobowych i 

https://akademiaeurocash.com.pl/


uzyskać jej dobrowolną zgodę na przetwarzanie takich danych. Przekazanie powinno 

nastąpić niezwłocznie po zakończeniu Rejestracji, nie później jednak niż w terminie 7 

dni od daty otrzymania potwierdzenia przez Właściciela udziału w Kongresie Online 

(ust. 4 powyżej). Właściciel jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż 

w ciągu miesiąca od otrzymania takiego wezwania, przedstawić któremukolwiek ze 

Współorganizatorów potwierdzenie otrzymania tych informacji od osób, które zgłosił 

do udziału w Kongresie Online (Uczestników). Celem uniknięcia wątpliwości ustala 

się, że powyższe zapisy tego ustępu nie wyłączają zgłoszenia Właściciela jako 

Uczestnika Kongresie Online. 

10. Podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej Uczestnika staje się jego 

loginem potrzebnym do udziału w Kongresie Online. Na każdy prawidłowo zgłoszony 

i zarejestrowany adres poczty elektronicznej Uczestnika zostanie wysłane hasło 

wymagane do zalogowania się na stronie Kongresu Online. Na każdy prawidłowo 

zgłoszony i zarejestrowany numer telefonu Uczestnika zostanie wysłane, za pomocą 

wiadomości tekstowej SMS, hasło wymagane do zalogowania się na stronie 

Konferencji Online. 

11. Zgłoszeni do Kongresu Online Uczestnicy będą mogli przetestować swoje połączenie 

ze stroną Kongresu Online w wyznaczonych dniach przed dniem transmisji Kongresu. 

Połączenie testowe jest obowiązkowe. Jeśli uczestnik nie przetestuje połączenia w 

wyznaczonym dniu, może nie mieć możliwości dołączenia do Kongresu, a przez to 

nieuwzględniona zostanie reklamacja złożona z tego powodu do Współorganizatorów. 

Zaleca się testowanie transmisji przez okres minimum 60 minut. Szczegółowe dane 

dotyczące możliwości skorzystania z dnia testowego transmisji są zamieszczone w 

zaproszeniu na Kongres Online. 

12. Program Kongresu Online dostępny jest w zaproszeniu wysłanym droga mailową oraz 

na stronie www.akadamiaeurocash.com.pl dostępny po zalogowaniu. 

 

§4. ZASADY UDZIAŁU W KONGRESIE I PRZEBIEG 

 

1. Kongres Online organizowany jest dla: 

a) Właścicieli sklepów franczyzowych zrzeszonych w Grupie Eurocash, 

b) pracowników sklepów franczyzowych zrzeszonych w Grupie Eurocash, 

c) pracowników Grupy Eurocash, 

d) klientów niezrzeszonych Grupy Eurocash 

2. Program Kongresu Online dostępny jest pod adresem URL: 

https://akademiaeurocash.com.pl/ po zalogowaniu. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem 

faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne 

prawo do posługiwania się nimi. 

4. Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik zobowiązany jest m.in. do udziału w 

Kongresie Online w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania jej 

przeprowadzenia oraz do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne 

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także 

naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub uzasadnione 

interesy któregokolwiek ze Współorganizatorów albo innych Uczestników lub osób 

trzecich. 

5. Współorganizatorzy mają prawo pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom 

zadowolenia z przeprowadzonego Kongresu Online, w tym organizacji oraz sposobu 

zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w 

formie elektronicznej. Udział w badaniach satysfakcji jest dobrowolny i nie ma wpływu 

na możliwość wzięcia udziału w Kongresie Online. 

6. W trakcie Kongresu Online Uczestnicy będą opisani imieniem i pierwszą literą 

nazwiska, które będą widoczne dla pozostałych Uczestników. 

http://www.akadamiaeurocash.com.pl/


7. Współorganizatorzy mogą prowadzić i wykorzystywać wewnętrznie statystyki 

dotyczące Kongresu Online, w szczególności na potrzeby sprawdzania wewnętrznego 

ilości osób zalogowanych na Kongres Online czy też w celach archiwalnych bądź 

marketingowo-promocyjnych Współorganizatorów lub ich podwykonawców 

zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Kongresu Online. 

8. Każdy ze Współorganizatorów ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć 

właściwości, funkcjonalności Kongresu Online. 

9. Współorganizatorzy ustalają program Kongresu Online i zastrzegają prawo do zmiany 

terminu czy jej programu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

10. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 

wprowadzenia do formularza rejestracyjnego podczas Rejestracji błędnych, niepełnych 

lub niezgodnych z prawdą danych Uczestnika. 

11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie Online. 

12. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie Online powinna być dokonana w formie 

pisemnej i dostarczona do jednego ze Współorganizatorów w formie elektronicznej lub 

na adres kontakt@akademiaeurocash.com.pl lub pisemnie na adres siedziby jednego ze 

Współorganizatorów. 

13. Współorganizatorzy zastrzegają, że Rejestracja upoważnia ich do dysponowania listą 

Uczestników Kongresu Online, w tym również do publikowania imienia i nazwiska 

osób biorących udział Kongresie Online. Użytkownicy po zalogowaniu w Kongresie 

Online będą widoczni dla pozostałych uczestników w postaci wyświetlenia ich imienia 

i pierwszej litery nazwiska na czacie podczas Kongresu Online i 6 godzin po jej 

zakończeniu. 

14. Udział w Kongresie Online jest: 

a) bezpłatny dla właścicieli i pracowników sieci franczyzowych i partnerskich 

Grupy Eurocash (abc, Euro Sklep, Gama, Groszek, Lewiatan, Delikatesy 

Centrum, Koliber, Duży Ben, Kontigo) oraz pracowników Grupy Eurocash, 

b) odpłatny dla niezrzeszonych klientów Grupy Eurocash (koszt w wysokości 150 

zł netto za osobę). Faktura zostanie wystawiona po rejestracji uczestnika na 

wydarzenie, oraz wysłana do uczestnika na wskazany adres podczas rejestracji w ciągu 

14 dni roboczych od momentu skutecznej rejestracji. Płatność jest uważana za 

skutecznie dokonaną w momencie zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym 

Współorganizatora. Po uiszczeniu opłaty niezrzeszeni klienci Grupy Eurocash mogą 

zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie i uzyskać zwrot opłaty rejestracyjnej 

wyłącznie w przypadku, gdy Współorganizatorzy skorzystają z prawa do zmiany 

terminu. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie należy wysłać na adres 

e-mail kontakt@akademiaeurocash.com.pl w terminie 7 dni od otrzymania informacji 

o zmianie, jednak nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Kongresu. 

Współorganizatorzy dokonają zwrotu opłaty za udział w Kongresie na rachunek 

bankowy wskazany przez Uczestnika w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o 

rezygnacji. 

mailto:kontakt@akademiaeurocash.com.pl
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c)Nie dotyczy to jednak opłat i kosztów jakie ponosić będzie Uczestnik we własnym 

zakresie w związku z korzystaniem z urządzenia podczas udziału w Kongresie Online 

czy też połączenia w czasie Kongresu Online z internetem. 

 

15. Czas trwania Kongresu Online określa się wstępnie na ok 8 godzin, przy czym może 

być on przedłużony. Zastrzega się jednocześnie, że odpowiedzi na zadane podczas 

Kongresu Online pytania mogą zostać udzielone po jej zakończeniu i mogą być one 

zawarte w materiałach pokonferencyjnych. 

16. Uczestnicy logując się do Kongresu Online zobowiązani są do korzystania ze 

służbowych telefonów, komputerów, tabletów podczas uczestniczenia w Kongresie 

Online. 

17. W związku z tym, że podczas Kongresu Online mogą być przeprowadzane konkursy, 

podane w procesie rejestracji dane w postaci adresu poczty elektronicznej każdego z 

Uczestników, mogą być wykorzystywane do udziału Uczestników w takich konkursach. 

Odnośniki do konkursów (w tym warunków, zasad i terminów ich przeprowadzania) 

będą umieszczone na stronie transmisji Kongresu Online w dniu transmisji i będą 

dostępne wyłącznie dla zalogowanych (tj. biorących udział w Kongresie Online) 

Uczestników.  

 

§5. OCHRONA DANYCH 

 

1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników /Właścicieli są: 

 
Dane Współadministratora Dane kontaktowe Dane Inspektora  

Ochrony Danych Osobowych 

Akademia Umiejętności Eurocash Sp. z o.o. 

z siedzibą w Komornikach, ul. 
Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, NIP: 

777-32-79-628, REGON: 366698110, 

KRS: 666485 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 
telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_aue@eurocash.pl, pod numerem 
telefonicznym 61 3322277 lub pisemnie 

na adres siedziby. 

Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach 

przy ulicy Wiśniowej 11, 62–052 

Komorniki, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000213765, REGON: 

631008941, NIP: 779-19-06-082 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 
pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_ec@eurocash.pl, telefon: 613332274 

lub pisemnie na adres siedziby. 
 

Eurocash Franczyza sp. z o.o z siedzibą w 
Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS za numerem 

0000259846, REGON: 300333695, NIP: 
777-29-10-817 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_ecf@eurocash.pl, telefon: 613332277 

lub pisemnie na adres siedziby 

 
 

Delikatesy Centrum sp. z o.o. z 

siedzibą w Komornikach, Ulica 

Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 116761, NIP: 895- 

101-23-37, REGON: 930775675 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, Telefon: 

(0-61) 6583000 lub pisemnie na adres 

siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_dc@eurocash.pl Telefon: 

613332275 Email: lub pisemnie na 

adres siedziby. 

 

Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z 
siedzibą w Warszawie (02-548), przy ul. 

Grażyny 15, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd 

Rejonowy dla m.stoł. Warszawy w 

Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000280288, 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_psd@eurocash.pl, telefon: 

613332275 lub pisemnie na adres 

siedziby. 
 



REGON: 140933878, NIP: 5213429474 

 

Euro Sklep sp. z. o.o.  z siedzibą w 
Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział 

Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy 

Gospodarczy KRS pod numerem 
0000012291, REGON: 070792676, NIP: 

5471570308 

 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_euro_sklep@eurocash.pl, telefon: 

613332278 lub pisemnie na adres 

siedziby. 
 

Groszek sp. z o.o. z siedzibą w 

Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000745820, NIP: 

7773332311, REGON: 381139984 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 
pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_groszek@eurocash.pl, telefon: 

613332274 lub pisemnie na adres 
siedziby. 

 

Ambra sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, 

ul. Bielska 44, 43-200 Pszczyna, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód pod 
numerem KRS 254307, REGON: 

240276265, NIP: 652-166-12-5 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 
telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_ambra@eurocash.pl, telefon: 
613332275 lub pisemnie na adres 

siedziby. 

 

Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w 

Komornikach, ul. Wiśniowa 11, kod 

pocztowy 62-052, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
Wydział VIII Gospodarczy , pod 

numerem KRS: 0000577163, NIP: 

7773254462, REGON: 362568272, 
kapitał zakładowy w wysokości 500 

000,00 zł 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 
pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_duzy_ben@eurocash.pl, telefon: 

613332272 lub pisemnie na adres 
siedziby. 

 

Kontigo Sp. z o.o. z siedzibą w 
Komornikach, ul. Wiśniowa 11, kod 

pocztowy 62-052, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

Wydział VIII Gospodarczy , pod 
numerem KRS: 0000510241, NIP: 

7773238730, REGON: 302740571, 

kapitał zakładowy w wysokości 1 005 
000,00 zł 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_kontigo@eurocash.pl, telefon: 

613332272 lub pisemnie na adres 

siedziby. 
 

Lewiatan Kujawy Sp. z o.o. z siedzibą w 

Włocławku przy ulicy Polnej 4-8, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu , VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000109505, NIP 

8882208409, której kapitał zakładowy 
wynosi 860 000,00 złotych polskich. 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 
pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_l_kujawy@eurocash.pl, telefon: 

613332270 lub pisemnie na adres 
siedziby. 

 

Lewiatan Opole Sp. Z o.o. z siedzibą w 

Opolu przy ulicy Światowida 2, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 

0000043199, NIP 7542565015, której 
kapitał zakładowy wynosi 505 000,00 

złotych polskich 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 
telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_l_opole@eurocash.pl, telefon: 
613332270 lub pisemnie na adres 

siedziby. 

 

Lewiatan Orbita Sp. z o.o. z siedzibą w 
Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 33, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

000003924, NIP 7393208071, której 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_l_orbita@eurocash.pl, telefon: 

613332270 lub pisemnie na adres 

siedziby. 
 



kapitał zakładowy wynosi 172 000,00 

złotych polskich 

Lewiatan Podkarpacie Sp. z o.o. z 

siedzibą w Dębicy przy ulicy 
Krakowskiej 47, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie , VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 
0000186622, NIP 5170043689, której 

kapitał zakładowy wynosi 170 000,00 

złotych polskich. 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 
telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_l_podkarpacie@eurocash.pl, telefon: 
613332270 lub pisemnie na adres 

siedziby. 

 

Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Choroszczy przy ulicy Porosły 70A, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku , VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000508176, NIP 

5423237019, której kapitał zakładowy 

wynosi 2 303 900,00 złotych polskich. 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_l_podlasie@eurocash.pl, telefon: 

613332271 lub pisemnie na adres 

siedziby. 
 

Lewiatan Północ Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rumii przy ulicy I Dywizji Wojska 

Polskiego 98, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gdańsku , VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 

0000322297, NIP 9571012165, której 
kapitał zakładowy wynosi 550 000,00 

złotych polskich. 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 
pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_l_polnoc@eurocash.pl, telefon: 

613332271 lub pisemnie na adres 
siedziby. 

 

Lewiatan Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w 
Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 39 , 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Katowicach , VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000175768, NIP 

6342360118, której kapitał zakładowy 

wynosi 100 000,00 złotych polskich. 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_l_slask@eurocash.pl, telefon: 

613332271 lub pisemnie na adres 

siedziby. 
 

Lewiatan Wielkopolska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu przy ulicy Osiedle 

Winiary 54, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000133384, NIP 
7792033294, której kapitał zakładowy 

wynosi 140 000,00 złotych polskich. 

Kontakt poprzez adres e-mail: 
eurocash@eurocash.pl, pod numerem 

telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 
 

Kontakt poprzez adres email: 
iod_l_wielkopolska@eurocash.pl, telefon: 

613332271 lub pisemnie na adres 

siedziby. 
 

Lewiatan Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w 

Stargardzie przy ulicy Przemysłowa 5, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Szczecinie , VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000017136, NIP 
9551978545, której kapitał zakładowy 

wynosi 513 000,00 złotych polskich. 

Kontakt poprzez adres e-mail: 

eurocash@eurocash.pl, pod numerem 
telefonicznym (0-61) 6583000 lub 

pisemnie na adres siedziby. 

 

Kontakt poprzez adres email: 

iod_l_zachod@eurocash.pl, telefon: 
613332271 lub pisemnie na adres 

siedziby. 

 

 

dalej „Współadministratorzy”. 

Zapewnienie możliwości zgłoszenia udziału i uczestnictwa w Kongresie organizowanej przez spółki z Grupy 

Eurocash wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez spółki: Akademia Umiejętności 

Eurocash Sp. z o.o., Eurocash S.A., Eurocash Franczyza Sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sp. z o.o., Partnerski 

Serwis Detaliczny S.A., Euro Sklep S.A., Groszek Sp. z o.o., Ambra sp. z o.o., Duży Ben Sp. z o.o., Kontigo Sp. 

z o.o., Lewiatan Kujawy Sp. z o.o., Lewiatan Opole Sp. z o.o., Lewiatan Orbita Sp. z o.o., Lewiatan Podlasie Sp. 



z o.o., Lewiatan Północ Sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie Sp. z o.o., Lewiatan Śląsk Sp. z o.o., Lewiatan 

Wielkopolska Sp. z o.o., Lewiatan Zachód Sp. z o.o.,  

a) W związku z udziałem w Kongresie, dochodzi do współadministrowania danymi 

osobowymi przez te spółki zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym spółki 

wymienione w pkt 1, w celu wykonania obowiązku nałożonego na 

współadministratorów, zawarły umowę o współadministrowaniu danymi 

osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz 

zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie 

ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestnika. 

b) Spółki wymienione w pkt 1 w ramach uzgodnień ustaliły, że do czynności objętych 

współadministrowaniem należy zbieranie danych osobowych Uczestników 

Kongresu podawanych w zgłoszeniem ich udziału w Kongresie i wzajemne ich 

przekazywanie pomiędzy spółkami wymienionymi w pkt 1. Przekazywanie danych 

następuje w momencie ich zatwierdzenia przez Uczestnika w formularzu 

zgłoszeniowym.  

c) Przekazywanie obejmuje imię, nazwisko, nazwy firmy lub kodu sklepu, NIP oraz 

regionu. Podstawą prawną przetwarzania danych przez współadministratorów jest 

ich prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na 

zapewnieniu uczestnikom możliwości zgłoszenia udziału i uczestnictwa w 

Kongresie. 

d) Współadministratorzy informują, iż w przypadku osób, które zostały zgłoszone do 

udziału w Kongresie dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail i 

numer telefonu współadministratorzy otrzymali od pracodawcy w związku ze 

zgłoszeniem uczestnika do udziału w Kongresie.  

e) W odniesieniu do czynności, które są współadministrowane przez Spółki 

wymienione w pkt 1 Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

f) Uczestnik ma również prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych 

osobowych przez współadministratorów z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją – w zakresie przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony 

interes. Złożenie skutecznego sprzeciwu uniemożliwi jednak udział w Kongresie. 

g) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego 

pobytu lub miejsca pracy Uczestnika lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

h) Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, 

do którego Uczestnik może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem 

danych osobowych przez współadministratorów. Punktem kontaktowym jest 

[Akademia Umiejętności Eurocash Sp. z o.o]. Kontakt z punktem kontaktowym dla 

podmiotów danych jest możliwy pod adresem iod_aue@eurocash.pl. Niezależnie od 

powyższego Uczestnik może dochodzić swoich praw wynikających z RODO 

zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec którejkolwiek ze Stron wspólnie 

mailto:iod_aue@eurocash.pl


odpowiedzialnej za czynność przetwarzania danych osobowych objętą 

współadministrowaniem, tj. wobec którejkolwiek ze spółek wymienionych w pkt 1 

niniejszej informacji, z systemów której Uczestnik korzysta. 

 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi Rejestrację 

a następnie udział w Kongresie Online. Zdanie poprzednie stosuje się także do 

wycofania zgody przez Uczestnika przed rozpoczęciem Kongresu Online. 

 

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: 

a) niepoprawnie lub niekompletne podanie danych przez Uczestnika/Właściciela, 

b) brak stałego dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji, udział w 

Kongresie Online albo ograniczenia w jego dostępności,  

c) niespełnianie podanych w Regulaminie warunków technicznych, jakie musi spełniać 

komputer lub urządzenie Uczestnika niezbędne do udziału w Kongresie Online, 

d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika/Właściciela lub osoby 

trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych, niepełnych 

danych przez osobę dokonującą Rejestracji; 

e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika/Właściciela lub osoby 

trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, 

na które nie miał wpływu którykolwiek ze Współorganizatorów, 

f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika/Właściciela lub osoby 

trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Kongresie Online przez 

Współorganizatorów w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał 

wpływu żaden ze Współorganizatorów).  

2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Kongresie 

Online. 

3. Współorganizatorzy nie mają wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę 

i umiejętności nabyte w czasie Kongresu Online. 

 

§7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

1. Tytuł i program Kongresu Online w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki 

audio i video wykorzystywane do promocji Kongresu Online jak i prezentacje 

przysługują Współorganizatorom albo innym podmiotom (jeśli zostało tak oznaczone) 

i są prawnie chronione. 

2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej 

pisemnej zgody podmiotu będącego właścicielem lub dysponentem praw, w 

szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób 

trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów 

Współorganizatorów w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Współorganizatorom. 

Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Kongresu Onlin, a także 

udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega 

odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

3. Uczestnikowi/Właścicielowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, 

uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach 

autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w 

jakichkolwiek materiałach dotyczących Kongresu Online. 

 

 



§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Współorganizatorzy udostępniają treść Regulaminu przed zawarciem Umowy. 

2. Regulamin zostaje zamieszczony na stronie www.akademiaeurocash.com.pl od dnia 

27.06.2022 r. 

3. Współorganizatorzy zastrzegają prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

4. Współorganizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie Kongresu Online, 

a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych 

od nich, w szczególności wystąpienia przypadków Siły wyższej, związanych z 

obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii czy też 

trwającym w dacie publikacji niniejszego Regulaminu stanem wojny na terytorium 

Ukrainy. W przypadku odwołania Kongresu Online, informacja o tym fakcie zostanie 

przekazana zgłoszonym Uczestnikom i Właścicielom. 

5. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do zablokowania lub odłączenia 

Uczestnika od transmisji online przy nieporządnym czy niezgodnym z prawem lub 

niniejszym Regulaminem zachowaniu Uczestnika w trakcie Kongresu Online za 

pomocą aktywności m.in. czat pod oknem transmisji, emotikony na czacie czy 

wiadomości przesyłane na pasek w oknie transmisji. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

7. Wszelkie spory będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd w 

Poznaniu. 

 


