
REGULAMIN KONFERENCJI SKIN ACADEMY SP. Z O.O.  

(Warszawa, 3 czerwca 2022 r.) 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konferencji (dalej 
„Konferencja”), która odbędzie się 3 czerwca 2022 r. w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie 
(Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, budynek GH, wejście B) z inicjatywy 
Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1/55, KRS: 0000870948, 
NIP: 9512510826, REGON: 387612085 (dalej „Organizator”). 

2. Patronat merytoryczny nad Konferencją sprawuje Optimum Beauty M. Rychel sp.j. (Cosmedix) 
z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, KRS: 0000661795, NIP: 8842773505, 
REGON: 366498580 (dalej „Partner Główny”). Partnerami Konferencji są również: PÜR, Ayuna i 
Beauty Check. 

3. Patronem medialnym Konferencji jest dwumiesięcznik „Kosmetologia Estetyczna” (ISSN 2084-9265), 
wydawany przez Indygo Zahir Media z siedzibą we Wrocławiu (50-435) przy ul. Mierniczej 22, NIP: 
6211200495, REGON: 300083790. 

4. Patronem naukowym Konferencji jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa, NIP: 5291678903, REGON: 015592523. 

5. W Konferencji może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki określone 
w Regulaminie (dalej „Uczestnik”). 

§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 

1. Uczestnik wyraża chęć udziału w Konferencji za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego 
na stronie internetowej www.fundacjaskinacademy.pl, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Konferencji należy zapoznać się z Regulaminem. Oświadczenie 
o zapoznaniu się z Regulaminem stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Formularz zgłoszeniowy dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.  
4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do 

działania w imieniu i na rzecz podmiotu, w którego imieniu występuje, w szczególności do zawarcia 
umowy z Organizatorem.  

5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na 
prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora i jego partnerów 
biznesowych, otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora i jego 
partnerów biznesowych, a także na udostępnienie danych osobowych partnerom biznesowym 
Organizatora. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia. 

6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na podany adres poczty elektronicznej zgłaszający 
otrzymuje potwierdzenie rejestracji.  

7. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia wiążącej umowy między 
Uczestnikiem a Organizatorem.  

8. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym 
Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu uzyskania poprawnych lub brakujących danych. 
Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do ich uzupełnienia uprawnia Organizatora 
do nierozpatrzenia formularza zgłoszeniowego lub odstąpienia od umowy. 

9. Zmiana zgłoszonego Uczestnika możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem. 
10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e-mailem na adres biuro@fundacjaskinacademy.pl lub listem 

poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia oświadczenia 
o rezygnacji. 

§ 3. Koszt udziału w Konferencji 

1. Cena biletu uprawniającego do udziału w Konferencji wynosi 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych) w wypadku dokonania zakupu do 25 kwietnia 2022 r. włącznie, 349 zł (trzysta 



czterdzieści dziewięć złotych) w wypadku dokonania zakupu od 26 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 
r. włącznie lub 399 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w wypadku dokonania zakupu od 21 
maja 2022 r do 3 czerwca 2022 r.  

2. Za każde zakupione trzy bilety przysługuje jeden bilet darmowy. 
3. Do każdego biletu (zarówno zakupionego, jak i darmowego) Uczestnik otrzyma voucher o wartości 

100 zł (sto złotych) do wykorzystania na zakup kosmetyków marki Cosmedix, jeśli tylko udzieli 
Organizatorowi zgody na kontaktowanie się w celach marketingu bezpośredniego, w tym na 
przesyłanie informacji handlowych o produktach i usługach Organizatora, oraz zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora danych Uczestnika w celach marketingu bezpośredniego 
produktów i usług zaufanych partnerów Organizatora, w szczególności zaś Partnera Głównego, 
w tym na przesyłanie informacji handlowych o produktach i usługach tych partnerów. 

4. Organizator wystawia i wysyła fakturę w formie elektronicznej po otrzymaniu płatności za zakupiony 
bilet. 

§ 4. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Konferencji 

1. Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji 
na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.  

2. W celu usprawnienia procesu rejestracji Organizator ustala, że osoby posiadające bilety o numerach 
od 1 do 30 rejestrują się między godz. 9:00 a 9:15, osoby posiadające bilety o numerach od 31 do 60 
– między godz. 9:15 a 9:30, osoby posiadające bilety o numerach od 61 do 90 – między godz. 9:30 a 
9:45, osoby posiadające bilety o numerach od 91 wzwyż – między godz. 9:45 a 10:00, osoby 
spóźnione – po godz. 10:00. Przed godz. 9:00 może się zarejestrować Uczestnik posiadający bilet o 
dowolnym numerze. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Konferencji zgodnie z przepisami prawa 
i postanowieniami Regulaminu, w tym do nienaruszania praw oraz dobrego imienia osób trzecich.  

4. Organizator może rejestrować, archiwizować i udostępniać przebieg Konferencji, w tym wizerunek 
oraz wypowiedzi Uczestników. Uczestnik zezwala na powyższe działania Organizatora, a jeśli nie 
wyraża zgody, aby jego wizerunek był utrwalany, powinien zgłosić to w trakcie rejestracji albo 
Organizatorowi, albo osobie rejestrującej przebieg Konferencji. 

5. Jeśli Uczestnik ujawni w czasie Konferencji informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub 
dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować 
o tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do 
podejmowania działań wskazanych w niniejszym paragrafie bez ponoszenia jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w programie 
Konferencji lub warunkach jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu, a także 
możliwość odwołania wydarzenia. 

§ 5. Warunki techniczne rejestracji  

1. Do wypełnienia formularza rejestracyjnego niezbędny jest komputer lub inne urządzenie 
elektroniczne z dostępem do internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe 
oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Minimalne wymagania techniczne 
niezbędne do korzystania ze strony www.fundacjaskinacademy.pl obejmują:  

a. posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla 
Firefox w wersji 3.0 lub wyższej lub Chrome w wersji 66 lub wyższej, lub FireFox w wersji 60 
lub wyższej, lub Opera w wersji 53 lub wyższej, lub Safari w wersji 5 lub wyższej, ewentualnie 
nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującej pliki cookies;  

b. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. 
2. Organizator stosuje pliki cookies, które podczas korzystania przez Użytkownika ze stron 

internetowych zapisywane są na jego urządzeniu końcowym. Dzięki tym plikom zapewnione jest 
poprawne działanie strony www.fundacjaskinacademy.pl na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Korzystając ze strony www.fundacjaskinacademy.pl, Użytkownik akceptuje, że w jego urządzeniu 



końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików 
cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, ale może to utrudnić lub 
uniemożliwić korzystanie ze strony www.fundacjaskinacademy.pl. 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konferencji Uczestnicy mogą składać w formie pisemnej lub 
elektronicznej: Skin Academy sp. z o.o., ul. Romańska 1/55, 01-451 Warszawa, 
biuro@fundacjaskinacademy.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać: 
a. dopisek na kopercie „Konferencja 3.06.2022 – reklamacja”; 
b. imię, nazwisko i adres do korespondencji (a także opcjonalnie numer telefonu 

komórkowego) reklamującego; 
c. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 
d. podpis reklamującego. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym bądź 
drogą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 

§ 7. Własność intelektualna. Prawa autorskie  

1. Treści (prezentacje, nagrania wystąpień) prezentowane w ramach Konferencji stanowią utwory 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
i przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, 
powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ww. treści ani udostępniania ich osobom 
trzecim. 

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Konferencji bez 
pisemnej zgody Organizatora. Zakaz ten nie dotyczy notatek na użytek własny ani postów i relacji 
przeznaczonych do opublikowania w mediach społecznościowych, w szczególności w serwisie 
Instagram, pod warunkiem że Uczestnik, zamieszczając takie treści w mediach społecznościowych, 
oznaczy profil @fundacja.skinacademy (w wypadku serwisu Instagram) lub umieści w publikowanym 
tekście adres strony internetowej Fundacji Skin Academy z siedzibą w Warszawie: 
www.fundacjaskinacademy.pl.  

3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie i prawa własności intelektualnej, do 
prezentowanych w ramach Konferencji materiałów, prezentacji, nagrań, prelekcji, nazw usług, stron 
internetowych oraz ich treści należą do Organizatora lub osób trzecich (w tym prelegentów), a 
korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora lub tych osób. Uczestnik nie 
ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ww. treści ani 
udostępniania ich osobom trzecim. 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu rozporządzenia 2016/679/WE z 27 kwietnia 
2016 r., dalej „RODO”) uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych 
uczestników jest Organizator (dalej „Administrator”). 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się 
z Administratorem, pisząc na adres rodo@fundacjaskinacademy.pl.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych: 
a. organizacja konferencji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do 

zawarcia i wykonania umowy (w przypadku uczestnika będącego osobą fizyczną) lub 
uzasadniony interes Administratora (w przypadku personelu i reprezentantów innych 
Uczestników) (odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO); 



b. prowadzenie rachunkowości Administratora i dokonanie rozliczeń podatkowych – podstawą 
prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego 
spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c. prowadzenie działań marketingowych, promocja produktów i usług Administratora 
i podmiotów trzecich oraz udostępnienie danych tym podmiotom – podstawą prawną jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego: marketing produktów 
i usług Administratora lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku 
wyrażenia zgody na przesyłanie treści marketingowych danym kanałem komunikacji – art. 6 
ust. 1 lit. a RODO); 

d. rejestracja przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi 
i wizerunków uczestników oraz ich przedstawicieli i personelu, jak również 
rozpowszechnianie i przechowywanie tych materiałów – podstawą prawną jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora: promocja jego działalności i archiwizacja materiałów 
dokumentujących podejmowane przezeń działania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku 
przetwarzania wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

e. obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna umowy, w tym kontaktowanie 
się z uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest 
uzasadniony interes Administratora: organizacja wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

f. dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi oraz cele archiwalne – podstawą prawną jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania jest 
brak możliwości udziału w Konferencji. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio 
od Państwa lub od Państwa pracodawców.  

5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w 
tym profilowania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: 
a. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania;  
b. w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia 

zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową; 
c. w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania; 
d. w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionym 

interesem Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu. 

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
a. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, 

usługi księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi ochrony, 
agencje marketingowe, firmy cateringowe i organizujące konferencję, zewnętrzni audytorzy, 
firmy doradcze i prawne), przy czym podmioty te przetwarzają dane jako podwykonawcy, na 
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami; 

b. niezależni zewnętrzni usługodawcy i dostawcy (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, 
finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją); 

c. organy ścigania i organy państwowe – gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do treści Pani/Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania oraz – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy 
i zgody – przenoszenia danych osobowych;  

b. wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem; 



c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim 
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora; 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres 
podany w ust. 2. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Fundacji Skin Academy z siedzibą 
w Warszawie (www.fundacjaskinacademy.pl) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie 
i utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnym nośniku.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści tych zmian 
Organizator informuje na stronie internetowej Fundacji Skin Academy z siedzibą w Warszawie co 
najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni 
od jej opublikowania. Ponadto Organizator informuje Uczestnika o każdej zmianie Regulaminu, 
przesyłając mu stosowny komunikat na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, co 
najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie poinformuje 
Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związany Regulaminem w nowym 
brzmieniu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w Konferencji oraz innych 
postanowień Regulaminu, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. 

4. Regulamin podlega prawu polskiemu. Umowa między Uczestnikiem a Organizatorem podlega prawu 
polskiemu i zawierana jest w języku polskim. 

5. W razie powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sprawy 
polubownie.  

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego 
Regulaminu jest prawo polskie. 

7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

8. Integralną częścią Regulaminu są załączniki: nr 1 – formularz rejestracyjny, nr 2 – oświadczenie 
Uczestnika.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

KONFERENCJA SKIN ACADEMY SP. Z O.O. 

Warszawa, 3 czerwca 2022 r. 

 
 

Bilet (do 25.04.22 – 299 zł, od 26.04.22 do 20.05.22 – 349 zł, od 21.05.22 do 3.06.22 – 399 zł) 
 

Bilety 3+1 (do 25.04.22 – 4 bilety za 897 zł, od 26.04.22 do 20.05.22 – 4 bilety za 1047 zł, od 
21.05.22 do 3.06.22 – 4 bilety za 1197 zł) 
 
Wymagane (pole	obowiązkowe): 

 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konferencji i akceptuję jego treść. 

Chcę otrzymać voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na zakup kosmetyków marki Cosmedix. Zgodnie 
z regulaminem skorzystanie z vouchera jest możliwe po udzieleniu wszystkich poniższych zgód. 

 
Zgody: 

Poniższe zgody można w dowolnym momencie wycofać, kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie 
wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  

Udzielam Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1/55: 
 
zgody na kontaktowanie się ze mną w celach marketingu bezpośredniego, w tym na przesyłanie mi informacji 
handlowych o produktach i usługach Skin Academy sp. z o.o. w Warszawie, za pośrednictwem: 

e-mail SMS/MMS telefon 
 
 
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Skin Academy sp. z o.o. w Warszawie w celach 
marketingu bezpośredniego produktów i usług zaufanych partnerów* Skin Academy sp. z o.o. w Warszawie, w 
szczególności Optimum Beauty M. Rychel sp.j. w Świdnicy, w tym na przesyłanie mi informacji handlowych o 
produktach i usługach tych partnerów, za pośrednictwem: 

e-mail SMS/MMS telefon 
 
* W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Skin Academy sp. z o.o. w Warszawie wyślij wiadomości na adres 
biuro@fundacjaskinacademy.pl.  
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu rozporządzenia 2016/679/WE z 27 kwietnia 
2016 r., dalej „RODO”) uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych 
uczestników jest Organizator, czyli Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. 
Romańskiej 1/55, KRS: 0000870948, NIP: 9512510826, REGON: 387612045 (dalej „Administrator”). 



2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się 
z Administratorem, pisząc na adres rodo@fundacjaskinacademy.pl.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych: 
• organizacja konferencji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i 

wykonania umowy (w przypadku uczestnika będącego osobą fizyczną) lub uzasadniony interes 
Administratora (w przypadku personelu i reprezentantów innych Uczestników) (art. 6 ust. 1. lit. b 
lub lit. f RODO); 

• prowadzenie rachunkowości Administratora i dokonanie rozliczeń podatkowych – podstawą 
prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• prowadzenie działań marketingowych, promocja produktów i usług Administratora i podmiotów 
trzecich oraz udostępnienie danych tym podmiotom – podstawą prawną jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego: marketing produktów i usług 
Administratora lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• rejestracja przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi 
i wizerunków uczestników oraz ich przedstawicieli i personelu, jak również rozpowszechnianie 
i przechowywanie tych materiałów – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora: promocja jego działalności i archiwizacja materiałów dokumentujących 
podejmowane przezeń działania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna umowy, w tym kontaktowanie się 
z uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest uzasadniony 
interes Administratora: organizacja wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi oraz cele archiwalne – podstawą prawną jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania jest 
brak możliwości udziału w konferencji. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio 
od Państwa lub od Państwa pracodawców.  

5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w 
tym profilowania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: 
• w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania;  
• w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań 

skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową; 
• w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania; 
• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 
Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi 

księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi ochrony, agencje 
marketingowe, firmy cateringowe i organizujące konferencję, zewnętrzni audytorzy, firmy 
doradcze i prawne), przy czym podmioty te przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie 
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami; 

• niezależni zewnętrzni usługodawcy i dostawcy (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, 
finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją); 

• organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania oraz – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy i zgody 
– przenoszenia danych osobowych;  



• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego 
przed jej wycofaniem; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami, pisząc na adres podany 
w punkcie 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
KONFERENCJI SKIN ACADEMY SP. Z O.O. 

(Warszawa, 3 czerwca 2022 r.) 



 

W związku z organizowaniem przez Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. 

Romańskiej 1/55, KRS: 0000870948, NIP: 9512510826, REGON: 387612085 konferencji, która odbędzie się 

3 czerwca 2022 r. w Warszawie, niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem 

konferencji, i zobowiązuję się go przestrzegać. 

 
 

__________________________________ 
Data i podpis uczestnika 

 


