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Regulamin E-LOGISTICS 2021 
 
§ 1. DEFINICJE 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób 
następujący: 

1) Organizator – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, adres: ul. E. 
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowany pod nr KRS 0000850093 – Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, REGON: 386566426, NIP: 7831822694, działający na podstawie ustawy z dnia 21 
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2020 r. poz. 2098); 

2)  e-Konferencja – E-LOGISTICS 2021 „New Era is loading…”; 
3) Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna kierująca Uczestnika 

do udziału w e-Konferencji, obciążona kosztami udziału Uczestnika w e-Konferencji; 
4) Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w e-Konferencji; 
5) Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa, której przedmiotem jest udział Uczestnika w e-

Konferencji; 
6) Konsument – Zgłaszający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o udział 

w e-Konferencji, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej 
osoby; 

7) Regulamin – Regulamin E-LOGISTICS LIVE 2021 „New Era is loading…”; 
8) Strony – łącznie Organizator i Zgłaszający; 
9) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem E-LOGISTICS LIVE 2021 „New Era is loading…” jest Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Logistyki i Magazynowania. 

2. E-Konferencja odbędzie się online na platformie konferencyjnej PINE w dniach 19-20 Maja 
2021 r. w godzinach od 9:00- 16:00. 

3. Z Organizatorem można skontaktować się za pomocą: 
1) adres pocztowy: ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem e-LOGISTICS 2021); 
2) numeru telefonu: 61 850 48 90; 
3) adresu e-mail: elogistics@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

4. Regulamin określa zasady związane z  uczestnictwem w e-Konferencji oraz zwiera 
postanowienia w oparciu o które realizowana jest Umowa. 

5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 344). 

6. Warunkiem udziału w e-Konferencji przez Uczestnika jest wniesienie opłaty z tytułu udziału 
w e-Konferencji, akceptacja postanowień Regulaminu oraz akceptacja innych obowiązkowych 
zgód w procesie rejestracji. 

7. Organizator może umożliwić udział w e-Konferencji Uczestnikom i Zgłaszającym na 
indywidualnie ustalonych zasadach. 

8. Przy realizacji e-Konferencji Organizator wspiera się podmiotami zewnętrznymi. 
 
§ 3. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie internetowej www.logistics.pl jest traktowane jako zawarcie pomiędzy Stronami 
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej zwanej „Umową”) i jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego i Uczestnika na wszelkie zobowiązania wynikające z 
niniejszego Regulaminu. Momentem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Uczestnika e-
maila z potwierdzeniem rejestracji, o którym mowa w ust. 8. 

2. W ramach Umowy Organizator zapewnia odpłatny udział Uczestników w e-Konferencji. 

mailto:elogistics@ilim.lukasiewicz.gov.pl
http://www.logistics.pl/


2 
 

3. Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy (wysłania formularza zgłoszeniowego), jest 
akceptacja postanowień Regulaminu. 

4. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Zgłaszającego do dokonania 
zapłaty wynagrodzenia za udział w e-Konferencji. 

5. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Zgłaszającego nie będzie 
powodować zwrotu wniesionych opłat. 

6. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 1 wypełniany jest przez Uczestnika w imieniu 
Zgłaszającego. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż posiada 
stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do 
zawarcia Umowy i zaciągania z tego tytułu zobowiązań. 

7. Jeśli zgodnie z treścią Regulaminu na Uczestnika nałożono określone obowiązki zobligowanym 
do realizacji tych obowiązków jest również Zgłaszający. Oświadczenia Uczestnika, o których 
mowa w Regulaminie obowiązują również w zakresie dotyczącym Zgłaszającego. 

8. Niezwłocznie po rejestracji Uczestnik otrzyma e-maila z adresu 
elogistics@ilim.lukasiewicz.gov.pl z potwierdzeniem rejestracji oraz z informacją, że w 
kolejnym, osobnym e-mailu otrzyma fakturę. Przed rozpoczęciem e-Konferencji Uczestnik 
otrzyma z platformy konferencyjnej PINE spersonalizowany link umożliwiający uczestnictwo w 
e-Konferencji. Uczestnik nie ma prawa udostępniać przekazanego spersonalizowanego linku 
osobom trzecim. Faktura zostanie przesłana w osobnym mailu w do 15 tego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rejestracji. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu 
strony internetowej www.logistics.pl/e-logistics spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym 
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną 
Uczestnika lub Zgłaszającego. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 
teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, będące warunkiem dostępu do e-
Konferencji określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

10. Uczestnik lub Zgłaszający akceptując Regulamin przyjmują do wiadomości i akceptują treść 
zasad i warunków korzystania z platformy PINE, które to zasady i warunki stanowią Załącznik 
nr 2 do Regulaminu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu i dostępie do 
strony internetowej www.logistics.pl na czas spowodowany koniecznością modernizacji, 
naprawy i konserwacji strony. 

12. Uczestnika i Zgłaszającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów 

pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika 
w formularzu zgłoszeniowym oraz za usuwanie lub blokowanie wiadomości elektronicznych 
przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Uczestnika 
lub Zgłaszającego. 

 
§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W E-KONFERENCJI 

1. Podmiotem zobligowanym do uiszczenia opłaty za udział Uczestnika w e-Konferencji jest 
Zgłaszający. 

2. Organizator umożliwia Uczestnikom udział w e-konferencji w ramach czterech opcji: 

 Cały kongres; 

 Pierwszy dzień Kongresu (19.05); 

 Drugi dzień Kongresu (20.05); 

 Cały kongres + Czasopisma Logistyka (3 ostatnie wydania). 
3. W ramach opcji „Cały Kongres” Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

1) udziału w e-konferencji (wszystkie bloki tematyczne); 
2) wstępu na wystawę wirtualną; 
3) udziału w sesjach netwrokingowych  w trakcie wydarzenia; 
4) dostępu do wszystkich materiałów pokonferencyjnych, nagrań wideo, udostępnionych 

przez prelegentów prezentacji; 
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4. W ramach opcji „Pierwszy dzień Kongresu (19.05)” Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
1) udziału w e-konferencji (wszystkie bloki tematyczne) pierwszego dnia Kongresu; 
2) wstępu na wystawę wirtualną pierwszego dnia Kongresu; 
3) udziału w sesjach netwrokingowych w trakcie wydarzenia trwania pierwszego dnia 

Kongresu; 
4) dostępu do wszystkich materiałów pokonferencyjnych, nagrań wideo, udostępnionych 

przez prelegentów prezentacji z przebiegu pierwszego dnia kongresu 
5. W ramach opcji „Drugi dzień Kongresu (19.05)” Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

1) udziału w e-konferencji (wszystkie bloki tematyczne) drugiego dnia Kongresu; 
2) wstępu na wystawę wirtualną drugiego dnia Kongresu; 
3) udziału w sesjach netwrokingowych  w trakcie wydarzenia trwania drugiego dnia 

Kongresu; 
4) dostępu do wszystkich materiałów pokonferencyjnych, nagrań wideo, udostępnionych 

przez prelegentów prezentacji z przebiegu drugiego dnia kongresu 
6. W ramach opcji  „Cały Kongres + Czasopisma Logistyka (3 ostatnie wydania) Uczestnikowi, 

dodatkowo w stosunku do powyższego przysługuje prawo do: 
1) 20% rabatu na usługi w ramach specjalnej oferty Organizatora opisanej na stronie www: 

https://antycovid.ilim.poznan.pl/ do wykorzystania maksymalnie do 30 września 2021 r. 
Rabat zostanie naliczony od indywidualnie skalkulowanej ceny. Kod rabatowy zostanie 
wysłany w oddzielnym mailu; 

2) Trzy ostatnie wydania Czasopisma Logistyka w wersji drukowanej.  
7. Zestawienie cen  za udział w Kongresie określone zostało w Załączniku nr 3 do Regulaminu.  
8. Dokonanie opłaty z tytułu udziału w Kongresie może odbyć się: 

1) przelewem bankowym; 
2) za pomocą płatności on-line w systemie DotPay. 

9. Jeśli wybrano płatność on-line należy jej dokonać niezwłocznie (brak możliwości powrotu do 
formularza). Zamknięcie przeglądarki powoduje konieczność ponownego wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego. 

10. Dokonanie wpłaty z tytułu udziału w e- Konferencji przelewem bankowym powinno nastąpić 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem e-
Konferencji. Momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego Organizatora. 

11. Jeżeli Zgłaszający dokonuje zapłaty za udział w e-Konferencji przelewem bankowym wpłaty 
należy dokonać na rachunek prowadzony przez Santander Bank o numerze  
39109013620000000036017908. W tytule przelewu należy wpisać: „e-LOGISTICS 
2021_imię_nazwisko_firma”. 

12. Organizator ma prawo odmówić Zgłaszającemu lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi 
udziału w e-Konferencji, w przypadku braku zapłaty opłaty z tytułu udziału w e-Konferencji. 

13. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących 
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 
W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik 
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie. 

14. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w 
formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich 
drogą elektroniczną. 

 
§ 5. ZMIANY W ZAKRESIE ORGANIZACJI e-KONFERENCJI. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu e-Konferencji tj. m.in. osób 
prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu przeprowadzenia e- Konferencji, 
jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program e-
Konferencji lub jej termin okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. 
na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą. W przypadku 
określonym w zdaniu pierwszym Zgłaszającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec 
Organizatora jakiekolwiek roszczenia. 

https://antycovid.ilim.poznan.pl/
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2.  W przypadku, w którym Organizator odwoła e-Konferencje z przyczyn leżących wyłącznie po 
jego stronie Zgłaszającemu przysługuje względem Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot 
opłaty za udział w e-Konferencji uiszczonej przez Zgłaszającego w kwocie nominalnej. 

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 i ust. 2 Organizator może zmienić datę e-Konferencji, zakończyć e-
Konferencję lub odwołać e-Konferencję w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności 
stanowiących siłę wyższą, czyli zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania 
umowy, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w 
szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, akty prawne organów władzy lub 
administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie umowy, a także za przerwę w dostawie 
energii elektrycznej lub przerwanym łączu z Internetem. 

4. W razie okoliczności, o których mowa w ust. 3 Zgłaszającemu ani Uczestnikowi nie przysługują 
wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot opłaty za udział w 
e-Konferencji uiszczonej przez Zgłaszającego w kwocie nominalnej. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu 
uiszczonej opłaty za udział w e-Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została 
dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu, z uwzględnieniem przepisów o prawach Konsumentów.  

 
§ 6. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE 

1. Organizator zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

2. Organizator odpowiada wobec Uczestnika i Zgłaszającego za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy. 

3. Uczestnik lub Zgłaszający mogą składać do Organizatora reklamacje niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

4. Reklamacje składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
elogistics@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

5. W treści reklamacji Uczestnik lub Zgłaszający powinien określić przyczynę jej złożenia. 
6. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania reklamacji i poinformowania o tym Uczestnika lub Zgłaszającego na jego adres 
poczty elektronicznej. 

7. Organizator nie odpowiada za spodziewany przez Uczestnika lub Zgłaszającego efekt lub cel 
realizacji Umowy. 

8. Do reklamacji nie stosuje się przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 
uregulowanej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 20  r. poz. 
1740, z późn. zm.). 

 
§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGŁASZAJĄCYCH - KONSUMENTÓW 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 
287, z późn. zm.), Zgłaszający - Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania 
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania 
tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.  

2. Organizator informuje Zgłaszającego-Konsumenta, że po spełnieniu przez Organizatora 
świadczenia (przeprowadzenie e-Kongresu) utraci on prawo odstąpienia od Umowy. Powyższe 
będzie miało zastosowanie gdy Zgłaszający-Konsument wyrazi zgodę na rozpoczęcie 
świadczenia usługi (przeprowadzenie e-Konferencji) przed upływem 14 dni na odstąpienie od 
umowy i przyjmie do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie 
w pełni wykonana. 

3. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane 
Zgłaszającemu -Konsumentowi niezwłocznie na adres e-mail podany przez Zgłaszającego w 
oświadczeniu o odstąpieniu. 
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4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Zgłaszającego, Umowę uważa się za 
niezawartą, a wszelkie dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na numer rachunku bankowego 
wskazany przez Zgłaszającego - Konsumenta w oświadczeniu. 

5. Zastrzega się, że Zgłaszających - Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: 
które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 - 3853ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), czy 
naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z 
udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych 
uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 

 
§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazane Uczestnikom materiały konferencyjne (np. prezentacje prelegentów) przechodzą 
na ich własność z chwilą ich wydania (przesłania lub udostępnienia). 

2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów konferencyjnych (np. prezentacje 
prelegentów) nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które 
przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. 

3. Treść materiałów konferencyjnych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. 
zm.). 

4. Zabronione jest jakiekolwiek powielanie lub kopiowanie materiałów konferencyjnych, ich 
rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy 
też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób. 

 
 
§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki 
i Magazynowania. 

2. Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób: 
1) listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 
2) telefonicznie: 61 850 48 90 
3) przez e-mail: elogistics@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w 
sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, 
które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: 
iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

4. Dane będziemy przetwarzać w celu: 
1) zawarcia i wykonania Umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do 

stron Umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do realizacji 
umowy i zgłoszonych Uczestników Kongresu, przez czas trwania Umowy i do czasu upływu 
terminów do dochodzenia roszczeń; 

2) zorganizowania przeprowadzenia e-Konferencji, w zakresie przetwarzania danych 
osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz wizerunku Uczestników na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie 
naszej działalności; 

3) 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 

mailto:iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl
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roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania 
egzekucyjnego; 

4) archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania 

jest regulowany przepisami prawa; 
b) art. 6 ust. 1 lit f RODO - w zakresie danych przechowywanych przez okresy 

niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. 
5) dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie 

uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas 
działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności; 

6) w celu przesyłania na adres poczty elektronicznej (np. za pomocą newslettera) informacji 
dotyczących działalności Instytutu, w tym realizowanych projektów, prowadzonych 
warsztatów, szkoleń, kongresów oraz konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(zgoda); 

7) w celu przesyłania na adres poczty elektronicznej informacji marketingowych dotyczących 
działalności prowadzonej przez Instytut na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); 

8) w celu przekazania (udostepnienia) danych osobowych Uczestnika sponsorom e-
Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda to masz prawo 
ją wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się 
Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody. 

6. Twoje dane osobowe możemy przekazywać, w związku z realizacją e-Konferencji następującej 
grupie odbiorców: 
1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
2) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; 
3) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; 
4) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa; 
5) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w 

szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, w 
tym IT; 

6) sponsorom e-Konferencji. 
7. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia Umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, 
rozpatrzenia reklamacji. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 
miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. 

10. W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy administrator informuje, iż 
dane te pozyskał od strony z którą zawarł Umowę.  Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania 
umowy współpracuje. 

11. Udział w e-Konferencji jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie 
wizerunku Uczestnika utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg e-
Konferencji. Niniejsza zgoda obejmuje prawo na rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem 
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dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, 
materiałach reklamowych, banerach i internecie. 

 
 
 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłaszający nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora: 
1) przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią; 
2) ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 
3. Wszelkie spory związane z Realizacją Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny. 
4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie www.logistics.pl/e-logistics/ 

Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. Każdorazowa zmiana Regulaminu 
będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego 
Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: 
www.logistics.pl/e-logistics/. Zmieniony regulamin będzie miał zastosowanie do Umów 
zawartych przed zmianą Regulaminu jeśli Zgłaszający/Uczestnik zostanie o tym 
poinformowany i wyrazi zgodę na zmianę Regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu E-LOGISTICS 2021 „New Era is loading…” – wymagania techniczne. 
 
 

http://www.logistics.pl/e-logistics/
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Zalecane przeglądarki: 
Google Chrome w wersji 80 lub nowszej 
Mozilla Firefox w wersji 75 lub nowszej 
 
Obsługiwane przeglądarki: 
Google Chrome w wersji 80 lub nowszej 
Mozilla Firefox w wersji 75 lub nowszej 
Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych 
Opera w wersji 60 i nowszej 
 
Wymagania sprzętowe i programowe: 
Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub lepszy; 
2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej); 
System operacyjny, taki jak Windows 7 (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza 
wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android 
Połączenie internetowe 1 Mbps lub lepsze (zalecane szerokopasmowe) 
Wbudowane głośniki i mikrofon, wtyczka USB, bezprzewodowy Bluetooth lub profesjonalny sprzęt 
nadawczy 
Wbudowana kamera, wtyczka USB lub profesjonalna kamera do transmisji 

Zalecana przepustowość dla widzów z pojedynczą transmisją: 

Typ Pobierz Wgraj 

Wideo rozmowy 1:1 500kbps - 

Tylko udostępnianie ekranu 200kbps - 

Tylko zewnętrzne źródło strumieniowe 1.5Mbps - 

Dźwięk VoIP 50kbps  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu E-LOGISTICS 2021 „New Era is loading…” – zasady i warunki 
korzystania z platformy PINE. 
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1. Dostępność wirtualnej platformy 

1.1. Wirtualna platforma wyposażona we wskazane w umowie funkcjonalności dostępna będzie 

dla Zamawiającego od dnia oznaczonego w ustalonym przez strony harmonogramie do dnia 

zakończenia wydarzenia.  

1.2. Wykonawca zapewnia dostępność platformy rozumianą jako gotowość do logowania się na 

platformę przez wszystkie kategorie użytkowników, wyświetlania treści tekstowych, 

graficznych i video zamieszczonych na platformie oraz edycji tych treści przez uprawnionych 

użytkowników nieprzerwanie 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.  

 

2. Usługa videokonferencji oraz usługa streamingowa w ramach wirtualnej platformy 

Usługa videokonferencji umożliwiająca nawiązywanie videpołączeń bezpośrednio na 

platformie, wykorzystywana m.in. przy modułach spotkań 1:1, random networkingu, stoisk i 

pokoi oraz usługa streamingowa umożliwiająca realizację transmisji na żywo w ramach 

modułów scen, stoisk i pokoi dostępna będzie nieprzerwanie w godzinach wskazanych w 

programie wydarzenia jako godziny aktywności wymienionych modułów. 

 

3. Wsparcie techniczne czynnych uczestników wydarzenia 

3.1. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne czynnych uczestników wydarzenia, tj. 

prelegentów, wystawców, prowadzących warsztaty i wszystkich innych osób, których udział 

w wydarzeniu przewiduje realizację transmisji na żywo w ramach któregokolwiek z modułów 

dostępnych na platformie. 

3.2. Wsparcie techniczne obejmuje min. 1 połączenie testowe z uczestnikiem w celu weryfikacji 

jakości jego połączenia internetowego oraz ustawień sprzętowych oraz rozwiązania 

ewentualnych problemów uniemożliwiających nawiązanie videopołączenia podczas 

wydarzenia. 

3.3. Wsparcie techniczne obejmuje również wsparcie drogą mailową oraz za pośrednictwem 

wiadomości prywatnych przesyłanych za pośrednictwem wirtualnej platformy. 

  

4. Wsparcie techniczne biernych uczestników wydarzenia 

4.1. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne biernych uczestników wydarzenia poprzez 

przygotowanie instrukcji logowania i użytkowania platformy w formie video, udostępnienie 

adresu mailowego wsparcia technicznego dedykowanego wydarzeniu oraz uruchomienie 

dedykowanej sekcji na platformie, umożliwiającej kontakt z przedstawicielami obsługi 

technicznej za pośrednictwem wiadomości prywatnej.  

4.2. Przedstawiciele obsługi technicznej przyjmują zapytania i zgłoszenia od dnia rozesłania 

instrukcji video do dnia zakończenia wydarzenia w godz. 8:00 – 20:00. 

 

5. Awarie 

5.1. Każdorazowa niedostępność wskazanych w punktach 1. i 2. usług wynikająca z 

nieprawidłowego działania platformy traktowana jest jako awaria. Awarię którejkolwiek z 

funkcjonalności platformy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ze wskazaniem 

przewidywanego terminu usunięcia awarii. 

5.2. Awaria wirtualnej platformy o charakterze krytycznym (całkowity brak dostępności 

platformy) usuwana jest bezpośrednio po zgłoszeniu, nie później niż 30 minut od momentu 

zgłoszenia. 

5.3. Awaria usługi streamingowej w ramach modułu sceny usuwana jest bezpośrednio po 

zgłoszeniu, nie później niż 10 minut od momentu zgłoszenia. 
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5.4. Awaria usługi videokonferencji oraz usługi streamingowej w ramach innych niż scena 

modułów usuwana jest bezpośrednio po zgłoszeniu, nie później niż 30 minut od momentu 

zgłoszenia. 

5.5. Awaria innych niż wskazane w punktach 5.2.-5.4 funkcjonalności usuwana jest bezpośrednio 

po zgłoszeniu, nie później niż 1 godzinę od momentu zgłoszenia.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu E-LOGISTICS 2021 „New Era is loading” – zestawienie cen 
netto/brutto związanych z udziałem w e-Konferencji. 
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 Cały kongres  169 pln netto, 207,87 pln brutto 

 Pierwszy dzień Kongresu (19.05)  129 pln netto, 158,67 brutto 

 Drugi dzień Kongresu (20.05)  129 pln netto, 158,67 brutto 

 Cały kongres + Czasopismo Logistyka (3 ostatnie wydania)  229 pln netto, 281,67 
brutto 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu E-LOGISTICS 2021 „New Era is loading…” – wzór formularza 
odstąpienia od Umowy 
 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
Adresat: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, adres: ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 
Poznań, numeru telefonu: 61 850 48 90, adresu e-mail: elogistics@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
 
Treść odstąpienia od umowy: 
„Niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od umowy dotyczącej udziału w E-LOGISTICS 2021 „New 
Era is loading…” organizowanym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i 
Magazynowania” 
 
Data zawarcia umowy (data wysłania zgłoszenia): 
 
…………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko Zgłaszającego: 
 
……………………………………………………………. 
 
Adres Zgłaszającego: 
 
……………………………………………………………. 
 
Adres e-mail Zgłaszającego: 
 
…………………………………………………………… 
 
Nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot dokonanych  płatności: 
 
……………………………………………………………. 
 
Podpis Zgłaszającego: 
 
……………………………………………………………. 


