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Regulamin E-LOGISTICS LIVE 2020 logistyka w e-commerce 
 
§ 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 0000052866 – Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, REGON: 00018603, NIP: 777-00-20-410, działający na podstawie ustawy z dnia 21 
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534); 

2)  e-Konferencja – E-LOGISTICS LIVE 2020 logistyka w e-commerce; 
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 cywilnoprawna, 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. Podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą 
praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym; 

7) Regulamin – Regulamin E-LOGISTICS LIVE 2020 logistyka w e-commerce; 
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 2020 logistyka w e-commerce jest Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. 

2. E-Konferencja odbędzie się online na platformie konferencyjnej HOPIN.TO w dniu 24 czerwca 
2020 r. w godzinach od 9:00- 18:00. 

3. Z Organizatorem można skontaktować się za pomocą: 
1) adres pocztowy: ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem e-LOGISTICS 2020); 
2) numeru telefonu: 61 850 48 90; 
3) adresu e-mail: elogistics@ilim.poznan.pl 

4. Regulamin określa zasady związane z organizacją i uczestnictwem w e-Konferencji. 
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/e-logistics 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. 

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

mailto:elogistics@ilim.poznan.pl
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3. Warunkiem 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.poznan.pl z 
potwierdzeniem rejestracji oraz z informacją, że w kolejnym, osobnym e-mailau otrzyma 
fakturę. Przed rozpoczęciem e-Konferencji Uczestnik otrzyma z platformy konferencyjnej 
HOPIN.TO spersonalizowany link umożliwiający uczestnictwo w e-Konferencji. Uczestnik nie 
ma prawa udostępniać przekazanego spersonalizowanego linku osobom trzecim. Faktura 
zostanie przesłana w osobnym mailu w przeciągu maksymalnie 14 dni od dokonania 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 HOPIN.TO, 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/e-logistics 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 dwóch pakietów: „Pakiet 
Podstawowy” i „Pakiet Plus”. 

3. W ramach „Pakietu Podstawowego” Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
1) udziału w e-konferencji (wszystkie bloki tematyczne); 
2) wstępu na wystawę wirtualną; 
3) udziału w sesjach netwrokingowych- tzw. round-tables w trakcie wydarzenia oraz w sesji 

„after party”; 
4. W ramach „Pakietu Plus” Uczestnikowi, dodatkowo w stosunku do powyższego przysługuje 

prawo do: 
1) dostępu do wszystkich materiałów po konferencyjnych - nagrań video, udostępnionych 

przez prelegentów prezentacji; 
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2) 20% rabatu na usługi w ramach specjalnej oferty Łukasiewicz- Instytut Logistyki 
i Magazynowania opisanej na stronie www: https://antycovid.ilim.poznan.pl/ do 
wykorzystania maksymalnie do 30 września 2020 r. Rabat zostanie naliczony od 
indywidualnie skalkulowanej ceny. Kod rabatowy zostanie wysłany w oddzielnym mailu; 

3) drukowany, pierwszy numer Czasopisma Logistyka z roku 2020, wydawanego przez Media 
Logistyka w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania. 

5. Zestawienie cen (netto) za udział w Kongresie określone zostało w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu. Do cen tam określonych należy doliczyć podatek: 23% VAT. 

6. Dokonanie opłaty z tytułu udziału w Kongresie może odbyć się: 
1) przelewem bankowym; 
2) za pomocą płatności on-line, w systemie DotPay. 

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

8. 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. 

9. 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 
2020_imię_nazwisko_firma”. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 zmian w programie e-Konferencji oraz zmiany terminu 
e-Konferencji. 

2. W razie zmiany w programie e-Konferencji lub zmiany terminu e-Konferencji lub odwołania e-
Konferencji w okolicznościach wskazanych w ust. 1 Zgłaszającemu ani Uczestnikowi nie 
przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. 

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. 
 
 

 
§ 6. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE 

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

https://antycovid.ilim.poznan.pl/
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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.poznan.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 2019 r. 
poz. 1145). 

 
§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGŁASZAJĄCYCH - KONSUMENTÓW 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 
134, 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. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane 
Zgłaszającemu -Konsumentowi niezwłocznie na adres e-mail podany przez Zgłaszającego w 
oświadczeniu o odstąpieniu. 

3. 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. 

4. 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 2019 r. poz. 1145, 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 
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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.poznan.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.poznan.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 
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). 

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; 

mailto:elogistics@ilim.poznan.pl
mailto:iod@ilim.poznan.pl
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5) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w 
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, w 
tym IT; 

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 
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/ 

Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany 
obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu E-LOGISTICS LIVE 2020 logistyka w e-commerce – wymagania 
techniczne. 
 
1. Organizatorzy / Prelegenci: 
1) Upewnij się, że używasz przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox i że jest ona w pełni 
aktualna. Przeglądarki Safari i IE nie są w pełni obsługiwane, ponieważ brakuje im wsparcia 
potrzebnego do wydarzeń wideo na żywo. Edge działa dla uczestników; jednak dla tych, którzy mówią, 
zalecamy Google Chrome lub Mozilla Firefox. 
2) Zalecenia dotyczące prędkości Internetu: prędkość pobierania co najmniej 5 Mb / s (ale 
zalecamy 2 Mb/s) i prędkość przesyłania 2 Mb / s (zalecamy jednak 10 Mb / s lub więcej).  
3) Upewnij się, że żadne inne aplikacje nie wykorzystują audio lub wideo. W razie problemów 
zrestartuj komputer. 
4) Użyj słuchawek, aby mieć pewność, że nie będzie sprzężenia zwrotnego ani echa. 
5) Upewnij się, że  Hopin jest otwarty tylko w jednej karcie przeglądarki.  
6) Zalecamy korzystanie z komputerów stacjonarnych. 
7) Użytkownicy komputerów PC: jeśli używasz systemu Windows 7, sprawdź, czy możesz używać 
systemu Windows 10 na innym komputerze. Windows 7 nie jest w pełni funkcjonalny i po styczniu 
2020 r. nie są dostępne żadne aktualizacje. 
8) Użytkownicy Mac'ów: Upewnij się, że Twój komputer jest w pełni aktualny i że masz w 
ustawieniach poprawne ustawienia „Udostępnianie ekranu” i „Nagrywanie ekranu”. Nie używaj Safari. 
9) Jeśli coś się blokuje, najpierw odśwież przeglądarkę. Jeśli odświeżanie nie działa, zamknij i 
uruchom ponownie przeglądarkę. Jeśli przeglądarka nadal powoduje problemy, przełącz się na 
przeciwną, z której korzystasz. 
10) Jeśli ktoś nie słyszy dźwięków, ale inne osoby nie mają takich problemów, należy sprawdzić, 
czy dźwięki są ustawione odpowiednio głośno i czy nie jest otwarta żadna inna karta. 
11) Jeśli ktoś zmieni ustawienia audio lub kamery, będzie to wymagać odświeżenia przeglądarki.  
 
2. Uczestnicy: 
1) Zalecenia dotyczące prędkości Internetu: prędkość pobierania co najmniej 5 Mb / s (ale 
zalecamy 2 Mb/s) i prędkość przesyłania 2 Mb / s (zalecamy jednak 10 Mb / s lub więcej).   
2) Upewnij się, że używasz Chrome lub Firefox i że są one w pełni aktualne. Safari i IE nie są w 
pełni obsługiwane, ponieważ brakuje im wsparcia potrzebnego do wydarzeń wideo na żywo. 
3) Upewnij się, że masz tylko jedną otwartą kartę Hopina. Jeśli jest więcej niż jedna, może nastąpić 
sprzężenie zwrotne lub dźwiękowe. 
4) Jeśli istnieje ciągłe buforowanie, upewnij się, że Twoja przeglądarka jest aktualna. Jeśli tak, 
przełącz się do trybu zgodności. Jeżeli problem dalej występuje, oznacza to, że prędkość Internetu jest 
niewystarczająca. 
5) Jeśli nadal buforujesz po przejściu do trybu zgodności, przełącz przeglądarki i przejdź do trybu 
zgodności w innej. 
6) Zalecamy uczestnictwo za pośrednictwem komputera. Jeśli nie możesz i musisz korzystać z 
telefonu komórkowego, skorzystaj z Chrome lub Firefox. Możesz jednak nie widzieć wszystkich 
elementów, w zależności od tego, ile lat ma Twój telefon lub czy wymaga aktualizacji. 
7) Jeśli ktoś nie słyszy dźwięków, ale inne osoby nie mają takich problemów, należy sprawdzić, 
czy dźwięki są ustawione odpowiednio głośno. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu E-LOGISTICS LIVE 2020 logistyka w e-commerce – zasady i warunki 
korzystania z platformy HOPIN.TO. 
 

Wersja 1.3, wersja 3 Zaktualizowano 25 maja 2020 r. 

 
Wprowadzenie 

Niniejsze Warunki korzystania z platformy Hopin ("Warunki użytkowania") regulują dostęp i 
korzystanie z platformy wydarzeń online udostępnianej za pośrednictwem strony 
internetowej  hopin.to  ("Hopin") firmy Hopin Ltd z Seedcamp Office, 5 Bonhill Street, 
Shoreditch, Londyn, Anglia, EC2A 4BX ("my","nas", lub „nasz"). Prosimy o uważne 
zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania.  

Potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejsze Warunki 
użytkowania, klikając przycisk "Akceptuj" zanim zostanie Ci przydzielony dostęp do Hopin lub 
rejestrujesz u nas konto. Następnie zostanie utworzona prawnie wiążąca umowa między 
Tobą a nami ("Umowa użytkowania"), zawierająca niniejsze Warunki Użytkowania, 
regulująca dostęp i korzystanie z Hopin. 

Hopin to wirtualna platforma hostingowa dla organizacji i osób, które chcą organizować 
wydarzenia online ("Wydarzenia"). Jak wskazano w pkt 3.1, traktujemy bezpieczeństwo 
Hopina bardzo poważnie i podjęliśmy szereg środków w celu zapewnienia ochrony dla 
Twoich danych i treści (zgodnie z poniższymi definicjami).  

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Hopin 

Uwaga: 

W Warunkach użyliśmy definicji "Gospodarz". Są to firmy, firmy, osoby fizyczne i organizacje, 
które wykorzystują Hopin, jako platformę do organizowania i prowadzenia swoich 
Wydarzeń. 

1.1. Użytkownicy Hopin 

Warunki użytkowania mają zastosowanie do dwóch rodzajów użytkowników Hopin: 

 "Organizatorzy". Jeśli jesteś Organizatorem, jesteś osobą fizyczną, zwykle pracownikiem, 
wykonawcą lub partnerem Gospodarza, czyli częścią zespołu, który pomaga 
Gospodarzowi zarządzać Wydarzeniami i prowadzić je. Organizatorzy mają szerszy zakres 
dostępu i są zaproszeni na platformę Hopin przez Gospodarza. 

 "Uczestnicy". Jesteś Uczestnikiem, jeśli bierzesz udział w wydarzeniu na Hopin. 
Uczestnicy są albo zapraszani na konkretne Wydarzenie przez Gospodarza, albo 
zarejestrowali swoje konto na Hopin i korzystają z wydarzenia, logując się na swoje 
konto. Wśród Uczestników są również uczestnicy zaproszeni przez Gospodarza do 
zabrania głosu na Wydarzeniu, wystawienia się lub sponsorowania Wydarzenia.  

https://hopin.to/


9 
 

W niniejszych Warunkach Użytkowania, o ile nie określono inaczej, jesteś "Użytkownikiem" 
lub "Użytkownikiem Hopin". 

1.2. Nasza rola 

Wydarzenia są organizowane i zarządzane przez Gospodarza, a nie przez nas. Jesteśmy 
stroną trzecią udostępniającą platformę, by Wydarzenie mogło się odbyć. Nie ponosimy 
odpowiedzialności: 

 jeśli Gospodarz anuluje Wydarzenie z jakiegokolwiek powodu; 
 za to, w jaki sposób Wydarzenie jest prowadzone; 
 za wszelkie wyprodukowane treści lub działania prowadzone podczas Wydarzenia; 
 za zachowanie lub Treści (zgodnie z definicją podaną poniżej) innych Użytkowników. 

Skargi, problemy i zwroty 

Jeśli Twój problem wpisuje się w wyżej wymienione przypadki lub zapłaciłeś za bilet na 
Wydarzenie i chciałbyś uzyskać zwrot środków, skontaktuj się z Gospodarzem, którego 
obowiązkiem jest zajęcie się tą sprawą. 

Jedynym naszym obowiązkiem jest zapewnienie zaplecza technicznego dla przeprowadzenia 
Wydarzenia. Jeśli napotkasz problemy techniczne z Hopin, skontaktuj się z nami zgodnie z 
wytycznymi poniżej.   

1.3. Obowiązki Gospodarza wobec Ciebie 

Gospodarz ma pełną kontrolę nad prowadzeniem każdego Wydarzenia, co oznacza, że 
kontroluje każdego z Użytkowników, kiedy Wydarzenie zostało utworzone i jak zostało 
skonfigurowane oraz jakie strony trzecie wraz z ich funkcjami i integracjami przypisał do 
Wydarzenia. 

Gospodarz może w dowolnym momencie dowolnemu Użytkownikowy zakazać lub anulować 
dostęp do Wydarzeń i/lub platformy Hopin. 

 

Gospodarz jest odpowiedzialny za: 

 poinformowanie Cię o własnych stosownych politykach i praktykach, które dotyczą 
Twojego korzystania z Hopin poza niniejszymi Warunkami użytkownika; 

 zareagowanie i rozwiązanie wszelkich sporów między Tobą, a Gospodarzem lub między 
Tobą, a innym Użytkownikiem. 

2. Prawo do korzystania z Hopin 

2.1. Licencja 

Upoważniamy Cię do dostępu i korzystania z Hopin: 

 gdy jesteś Organizatorem, albo dla wewnętrznych celów biznesowych Gospodarza, jeśli 
Gospodarz prowadzi działalność gospodarczą, albo dla celów osobistych, gdy Gospodarz 
jest osobą prywatną korzystającą z Hopin, w obu tych przypadkach w celu tworzenia, 
organizowania i prowadzenia Wydarzeń w Hopin; oraz 
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 gdy jesteś Uczestnikiem, w celu uczestniczenia w Wydarzeniach i postępowania w 
zgodnie z ograniczeniami określonymi przez Gospodarza, w ramach zapisów niniejszych 
Warunków użytkowania. 

2.2. Ograniczenia licencyjne 

Zgadzasz się: 

 z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez niniejsze Warunki użytkowania, nie 
dzierżawić, nie wypożyczać, nie dostarczać i nie udostępniać w jakikolwiek inny sposób 
Twojego prawa korzystania lub dostępu do Hopin lub jakiejkolwiek jego części, w 
jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej 
zgody z naszej strony w zakresie dotyczącym treści Wydarzenia, z wyłączeniem 
przypadków dozwolonych przez Gospodarza i przypadków dozwolonych przez niniejsze 
Warunki użytkowania; 

 nie kopiować Hopin lub jakiejkolwiek jego części, chyba że jest to częścią normalnego 
użytkowaniu Hopina lub gdy jest to konieczne do utworzenia kopii zapasowej lub 
bezpieczeństwa operacyjnego; 

 nie tłumaczyć, łączyć, dostosowywać, zmieniać, ani modyfikować całości lub jakiejkolwiek 
części Hopina, lub jakiejkolwiek Treści na platformie, ani zezwalać na łączenie Hopina lub 
jakiejkolwiek jego części z innym oprogramowaniem lub włączanie ich do innego 
oprogramowania, z wyjątkiem przypadków niezbędnych do korzystania z Hopina zgodnie 
z niniejszymi Warunkami użytkownika; 

 nie rozmontowywać, dekompilować, odtwarzać lub tworzyć dzieł pochodnych opartych 
na całości lub jakiejkolwiek części Hopin, lub jakiejkolwiek treści na nim, ani podejmować 
prób powyższych działań, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo. 

3. Przesyłanie treści do Hopin 

Będąc uczestnikiem Wydarzenia możesz przesyłać/udostępniać/ładować na platformę Hopin 
treści, informacje i dane, takie jak wiadomości lub pliki ("Treść”). 

3.1. Środki bezpieczeństwa 

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Treści przed nieautoryzowanym 
kopiowaniem i dystrybucją. Nie gwarantujemy jednak, że nieautoryzowane kopiowanie, 
wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Treści przez osoby trzecie nie będzie miało miejsca. 
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym zgadzasz się, że 
nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane kopiowanie, wykorzystywanie lub 
rozpowszechnianie Treści przez osoby trzecie (w tym innych Użytkowników). Zabezpieczenia, 
których używamy do ochrony Twojej Treści, są dostarczane i używane "w stanie takim, w 
jakim są" i nie mają dodatkowych gwarancji, ubezpieczeń, zapewnień lub innych 
zabezpieczeń prawnych, że oprą się próbom ich obejścia. 

3.2. Dzielenie się opiniami politycznymi 

Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i Wytycznymi dla Społeczności możesz dzielić 
się opiniami politycznymi, uczestniczyć w działalności politycznej, udostępniać linki do 
oficjalnych stron partii politycznych, w tym stron finansowego wsparcia partii i nakłaniać 
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Uczestników do wpłat na rzecz partii politycznej. Zgadzasz się jednak wziąć pełną 
odpowiedzialność za te działania, oświadczasz i gwarantujesz, że podejmujesz je zgodnie z 
obowiązującym prawem. 

3.3. Działania promocyjne 

Użytkownik zapewnia, że przestrzega wszelkich regulaminów lub obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących działań promocyjnych lub marketingowych, które prowadzi w ramach 
Hopin lub z jego wykorzystaniem. Na przykład, jeśli przekazano Ci bezpłatnie produkty lub 
zapłacono Ci za promowanie produktu lub usługi za pośrednictwem Hopin, lub jeśli jesteś 
pracownikiem firmy i zdecydujesz się promować produkty lub usługi tej firmy na platformie 
Hopin, lub za jej pomocą, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących wymagań 
dotyczących ujawniania takich relacji. Ty, a nie my, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za 
wszelkie rekomendacje lub referencje, które podajesz w odniesieniu do jakiegokolwiek 
produktu lub usługi za pośrednictwem Hopin. 

Użytkownicy mogą prowadzić i administrować działania promocyjne na lub za pomocą 
platformy Hopin ("Promocja"). Jeśli zdecydujesz się na promowanie lub administrowanie 
działań promocyjnych, przeprowadzenie Promocji, musisz zastosować się do następujących 
zasad: 

a) możesz prowadzić działania promocyjne w zakresie, na który zezwala prawo i ponosisz 
całkowitą odpowiedzialność prawną za prowadzone działania oraz przestrzeganie wszystkich 
stosownych zasad, prawa i ograniczeń; 

b) będziesz klasyfikowany, jako osoba prowadząca Promocję zgodnie ze stosowaną 
jurysdykcją i będziesz całkowicie odpowiedzialny za jej wszelkie aspekty i koszty związane z 
Promocją w tym, bez ograniczeń, wykonanie, administrowanie i procesy operacyjne 
Promocji, sporządzanie i publikowanie oficjalnych zasad, wybór zwycięzców, przyznawanie 
nagród oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zgód i zezwoleń stron trzecich. Zastrzegamy 
sobie prawo do usunięcia Promocji z Hopina, jeśli zgodnie z rozsądkiem uznamy, że nie jest 
zgodna z zasadami prawa i regulaminem użytkowania. 

c) nie odpowiadamy za Promocje i nie wspieramy takich Promocji. Należy jasno wskazać, że 
Promocja jest organizowana przez Ciebie i nie jest sponsorowana ani współ-sponsorowana 
przez nas. 

3.4. Transmisja na żywo 

W odniesieniu do transmisji na żywo i wcześniej nagranych utworów audiowizualnych, 
prawa przyznane przez Użytkownika w oparciu o niniejsze Warunki użytkowania wygasają po 
usunięciu Treści z Hopina lub ogólnie poprzez zamknięcie Twojego konta, z wyjątkiem:  
(a) zakresu, w jakim udostępniłeś Treść innym Użytkownikom w ramach Hopin, a ci 
Użytkownicy skopiowali lub zapisali część tej Treści; 
(b) wykorzystaliśmyTreść w celach promocyjnych; oraz  
(c) przez rozsądny czas niezbędny do usunięcia z kopii zapasowych i innych systemów. 

3.5. Dane osobowe we Wkładzie 



12 
 

Jeśli jesteś Uczestnikiem, a przekazaną przez Ciebie Treść zawiera Twoje dane osobowe, 
będziemy administratorem danych i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z 
naszą polityką prywatności. 

Jeśli jesteś Organizatorem, a przekazana przez Ciebie Treść zawiera Twoje dane osobowe, 
administrator danych będzie Gospodarz Wydarzenia. My będziemy tylko pośrednikiem 
przetwarzającym takie dane w imieniu Gospodarza. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw 
dotyczących danych osobowych przechowywanych przez nas, zwróć się do Gospodarza. Jeśli 
skierujesz prośbę do nas, nie będziemy mogli odpowiedzieć Ci bezpośrednio. Najpierw 
będziemy musieli uzyskać zgodę i instrukcje postępowania od Gospodarza. 

3.6. W przypadku, gdy jesteś Uczestnikiem 

Jeśli nie uzgodnimy inaczej na piśmie, przyjmujesz do wiadomości, że: 

 gdy przekazujesz, przesyłasz, wyświetlasz, wykonujesz, publikujesz lub przechowujesz 
Treści na platformie Hopin lub z jej wykorzystaniem, udzielasz nam i naszym 
podwykonawcom (w tym Gospodarzom), w najszerszym zakresie i przez maksymalny 
okres dozwolony przez obowiązujące prawo (w tym bezterminowo), nieograniczony, 
obejmujący cały świat, nieodwołalne, w pełni sublicencyjne, niewyłączne i wolne od 
tantiem prawo do:  
(a) używania, reprodukowania, modyfikowania, dostosowania, publikowania, 
tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania i 
wyświetlania tych Treści w jakiejkolwiek formie, formacie, mediach lub kanałach 
medialnych znanych obecnie lub rozwiniętych, czy odkrytych później; oraz  
(b) używania nazwy, tożsamości, podobieństwa i głosu (lub innych informacji 
biograficznych), które przesyłasz w związku z Treścią. Jeśli Treść zawiera imię i nazwisko, 
tożsamość, podobiznę i głos (lub inne informacje biograficzne) osób trzecich, oświadczasz 
i gwarantujesz, że uzyskane zostały zgody i/lub upoważnienia do korzystania z takich 
danych oraz że my i nasi podwykonawcy mogą z nich korzystać w zakresie wskazanym w 
niniejszych Warunkach użytkowania;  

 prawa wskazane powyżej uwzględniają nagranie/sfilmowanie Cię w trakcie opracowania i 
przygotowania Treści i wykonanych działań upoważniają Gospodarza do późniejszego 
udostępnienia tego nagrania/filmu stronom trzecim. 

3.7. W przypadku, gdy jesteś Organizatorem 

Twoja Treść będzie własnością Gospodarza. Zgodnie z naszą umową z Gospodarzem, 
Gospodarz może mieć pewne prawo wyboru i kontroli nad Twoją Treścią, w tym prawo do 
korzystania, usuwania lub modyfikowania Treści. 

4. Dopuszczalne ograniczenia użytkowania 

Zabronione jest: 

 używanie Hopina w sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek niezgodnym z prawem 
celu lub niezgodnie z niniejszymi Warunkami, czy działanie oszukańcze lub złośliwie, na 
przykład włamanie się lub wstawienie złośliwego kodu do Hopina lub jakiegokolwiek 
systemu operacyjnego, takiego jak wirusy lub szkodliwe dane, 

https://hopin.to/privacy
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 naruszanie naszych praw własności intelektualnej, czy praw osób trzecich przy 
użytkowaniu Hopina, w tym poprzez przekazanie jakichkolwiek materiałów (w zakresie, 
w jakim takie wykorzystanie nie jest licencjonowane przez niniejsze Warunki 
użytkowania); 

 przekazywanie materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe lub w inny sposób budzące 
sprzeciw, 

 używanie Hopina w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, osłabić lub 
naruszyć nasze systemy lub zabezpieczenia, lub zakłócać działanie innych użytkowników; 

 gromadzenie, czy zbieranie jakichkolwiek informacji, czy danych z Hopina lub naszych 
systemów, czy próby rozszyfrowania transmisji do lub z serwerów, na których pracuje 
Hopin, 

 uzyskiwanie dostępu, wyszukiwanie, czy tworzenie kont Hopin za pomocą środków 
innych, niż nasze publicznie obsługiwane interfejsy (np. automatyczne powielanie danych 
lub tworzenie kont hurtowo) oraz 

 wykorzystywanie kontaktów lub innych informacji o Użytkowniku uzyskanych od Hopin 
(w tym adresów e-mail) do kontaktowania się z Użytkownikami poza Hopin bez ich 
wyraźnej zgody lub upoważnienia, czy do tworzenia lub rozpowszechniania list 
mailingowych lub innych zbiorów danych kontaktowych lub profilowych dla innych 
Użytkowników wykorzystania poza Hopin. 

5. Prawa własności intelektualnej 

Wszystkie prawa własności intelektualnej na platformie Hopin na całym świecie należą do 
nas (lub naszych licencjodawców), a my dajemy Ci upoważnienie do nich (nie sprzedajemy Ci 
ich). Użytkownik nie ma żadnych praw własności intelektualnej do Hopina, ani na Hopinie 
poza prawem do użytkowania Hopin zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

6. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody  

6.1. Jesteśmy odpowiedzialni za przewidywalne straty i spowodowane przez nas szkody  

W przypadku naruszenia przez nas niniejszych Warunków użytkowania, ponosimy 
odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika, które da się 
przewidzieć w konsekwencji złamania niniejszych warunków lub niewywiązania się z 
należytej staranności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, 
których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są przewidywalne, jeśli jest oczywiste, że 
się wydarzą, lub jeśli w momencie akceptowania niniejszych Warunków użytkowanania, 
zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że mogą się wydarzyć. 

6.2. Nie wykluczamy, ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeżeli 
byłoby to niezgodne z prawem 

Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze 
zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców lub za 
oszustwo lub oszukańcze przeinaczenia. 

6.3. Kiedy ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenie mienia 



14 
 

Jeśli wadliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy, uszkadzają urządzenie lub treści cyfrowe 
należące do Ciebie, naprawimy szkodę lub wypłacimy Ci odszkodowanie. Nie ponosimy 
jednak odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, postępując zgodnie z 
naszą radą, aby zastosować aktualizację oferowaną ci bezpłatnie lub za szkody 
spowodowane nieprawidłowym przestrzeganiem instrukcji instalacji lub koniecznością 
zastosowania minimalnych wymagań systemowych przez nas. 

6.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe 

Hopin jest przeznaczony do użytku domowego i prywatnego. Jeśli korzystasz z Hopina w 
celach komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, nie ponosimy wobec Ciebie 
odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwanie działalności lub utratę 
szans biznesowych. 

6.5. Ograniczenia Hopin 

Hopin jest dostarczany wyłącznie w celach informacyjnych i rozrywkowych. Nie oferuje 
doradztwa, na którym mógłbyś polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od 
jakichkolwiek działań na podstawie informacji uzyskanych od Hopin, należy uzyskać 
profesjonalną lub specjalistyczną poradę. Nie składamy żadnych oświadczeń, ani nie dajemy 
gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że takie informacje są dokładne, kompletne lub 
aktualne. 

6.6. Prosimy o tworzenie kopii zapasowych treści i danych przekazanych Hopinowi 

Chociaż podjęliśmy uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony twoich treści i 
danych, jak określono w punkcie 3.1, zalecamy wykonanie kopii zapasowej wszelkich treści i 
danych wykorzystywanych przy użyciu Hopin. 

6.7. Sprawdź, czy Hopin jest odpowiedni dla Ciebie 

Hopin nie został opracowany, aby spełnić Twoje indywidualne wymagania. Sprawdź, czy 
udogodnienia i funkcje Hopin spełniają Twoje wymagania. 

6.8. Nie ponosimy odpowiedzialności za wydarzenia poza naszą kontrolą 

Jeśli dostarczenie Hopin lub nasze wsparcie jest opóźnione przez zdarzenie poza naszą 
kontrolą, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować Cię o tym i 
podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Jeśli zadziałamy rozsądnie i 
poinformujemy Cię o opóźnieniu oraz terminie, w którym dostarczymy Ci usługę i 
wywiążemy się z niego dostarczając Ci Hopin, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia 
spowodowane zdarzeniem poza naszą kontrolą. Jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, 
możesz skontaktować się z nami, aby zakończyć umowę z nami. 

6.9. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe, do których linkujesz 

Hopin może zawierać linki do innych niezależnych stron internetowych, które nie są przez 
nas dostarczane. Takie niezależne witryny nie są pod naszą kontrolą, a my nie ponosimy 
odpowiedzialności, nie sprawdziliśmy i nie zatwierdziliśmy ich treści, ani ich polityki 
prywatności (jeśli takie istnieją). Użytkownik musi dokonać własnej niezależnej oceny, czy 
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korzystać z takich niezależnych witryn, w tym, czy kupić oferowane na nich produkty lub 
usługi. 

6.9. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści osób trzecich 

Na Hopin będą również wyświetlane lub komunikowane treści tworzone przez osoby trzecie 
(takie jak Treśc innych Użytkowników). Nie kontrolujemy, ani nie wspieramy takich treści, nie 
składamy oświadczeń, ani gwarancji dotyczących takich treści, w tym ich dokładności, 
kompletności lub pochodzenia. Nie monitorujemy, ani nie moderujemy takich treści i nie 
ponosimy za to odpowiedzialności. 

7. Zakończeniu umowy z Użytkownikiem 

7.1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy z użytkownikiem 

Niniejsza umowa dobiegnie końca: 

 gdy jesteś Organizatorem, wygaśnie lub zostanie zakończony Twój dostęp w ramach 
subskrypcji Gospodarza, lub my zamkniemy Twój dostęp do Hopin; 

 gdy jesteś Uczestnikiem, po zakończeniu Wydarzenia anulujesz u nas swoje konto 
Użytkownika Hopin lub gdy my zamkniemy dostęp do Twojego konta Użytkownika Hopin. 

7.2. Kiedy możemy rozwiązać Umowę z Użytkownikiem i/lub prawo do korzystania z Hopin 

Możemy rozwiązać niniejszą Umowę z Użytkownikiem i/lub odebrać Użytkownikowi dostęp 
do Hopin w dowolnym momencie, bez powiadomienia, w przypadku, gdy uznamy, że: 
(a) użytkowanie Hopina narusza niniejsze Warunki użytkowania lub obowiązujące prawo;  
(b) użytkownik oszukańczo lub niewłaściwie wykorzystuje Hopin; lub 
(c) nie jesteśmy w stanie kontynuować świadczenia usługi z przyczyn technicznych lub 
biznesowo uzasadnionych. 

Jeśli zakończymy Twoje prawo do korzystania z Hopin: 

 Użytkownik musi zaprzestać wszelkich działań dozwolonych w niniejszych Warunkach 
użytkowania, w tym korzystania z Hopin. 

 Musisz usunąć Hopin ze wszystkich urządzeń, które posiadach i niezwłocznie zniszczyć 
wszystkie kopie Hopin oraz potwierdzić nam, że to zrobiłeś. 

 Możemy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby uniemożliwić Ci dostęp do Hopin lub 
korzystanie z niego, w tym zawieszenie konta użytkownika Hopin. 

8. Twoja prywatność 

8.1. Ograniczenia bezpieczeństwa 

Należy pamiętać, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne lub bezpieczne 
oraz że każda wiadomość lub informacje wysyłane przez Ciebie na platformę Hopin lub za jej 
pomocą mogą być odczytywane lub przechwytywane przez inne osoby, nawet gdy oświadcza 
się, że dana transmisja jest szyfrowana. 

8.2. Możemy gromadzić dane techniczne dotyczące urządzenia 
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Korzystając z Hopin, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas informacji 
technicznych na temat urządzeń, na których korzystasz z Hopin oraz związanego z nimi 
oprogramowania, sprzętu i urządzeń peryferyjnych w celu ulepszenia Hopin. 

Niektóre części Hopina będą korzystać z danych lokalizacji wysyłanych przez Twoje 
urządzenia. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, wyłączając usługę 
lokalizacji dla Hopin w ustawieniach urządzenia. 

9. Wymagania techniczne 

Aby korzystać z Hopin, konieczne jest urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka 
internetowa zainstalowana z wtyczkami, które korzystają z technologii Flash, z 
"ciasteczkami" i obsługą JavaScript oraz e-mail. Aby niektóre funkcjonalności i funkcje 
działały prawidłowo, konieczne jest włączenie kamery lub mikrofonu oraz zestawu 
słuchawkowego lub głośnika. Ważne, by te urządzenia nie były używane przez inną aplikację. 
Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy 
odpowiedzialności za spełnienie powyższych wymagań oraz że jakość wiadomości, informacji 
lub plików wysyłanych, publikowanych, streamowanych, lub w inny sposób przekazywanych 
za pomocą Hopina może różnić się od przesłanego streamu lub pliku w konsekwencji 
dostosowania do standardów przesyłania danych, łączenia się z sieciami, urządzeniami lub 
wymaganiami Hopin. 

10. Inne ważne terminy 

10.1. Kontakt z nami 

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z korzystaniem z Hopin lub chcesz się z nami skontaktować 
z jakiegokolwiek innego powodu, napisz do naszego zespołu obsługi klienta na 
support@hopin.to. 

Jeśli będziemy musieli się z Tobą skontaktować, zrobimy to e-mailem lub powiadomieniem 
na Hopin, korzystając z danych kontaktowych, które nam podałeś. 

10.2. Aktualizacje Hopin 

Od czasu do czasu możemy automatycznie aktualizować i zmieniać Hopin, aby poprawić 
wydajność, czy funkcjonalność, uwzględnić zmiany w systemie operacyjnym lub rozwiązać 
problemy z bezpieczeństwem. Nie będziemy prosić Cię o zgodę, by to zrobić, a dalsze 
korzystanie z Hopin po aktualizacji będzie podlegać niniejszym Warunkom użytkowania. 

10.3. Jeśli ktoś inny jest właścicielem telefonu lub urządzenia, z którego korzystasz 

Jeśli przesyłasz strumieniowo Hopina na dowolny telefon, laptop, komputer stacjonarny lub 
inne urządzenie, które nie jest Twoją własnością, musisz mieć na to zgodę właściciela. 
Użytkownik będzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, 
niezależnie od tego, czy jest właścicielem telefonu lub innego urządzenia. 

10.4. Zmiany niniejszych Warunków użytkowania 

Niniejsze Warunki użytkowania mogą podlegać zmianom, by pozostać w zgodności z prawem 
lub najlepszymi praktykami, lub współpracować z dodatkowymi funkcjonalnościami, które 

mailto:support@hopin.to
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wprowadzamy. Powiadomimy Cię, gdy następnym razem użyjesz Hopin, jeśli będziesz musiał 
zaakceptować zaktualizowane Warunki użytkowania. 

Jeśli nie zaakceptujesz zgłoszonych zmian, nie będziesz mógł kontynuować korzystania z 
Hopin. 

10.5. Możemy przekazać tę umowę  

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania 
na inną organizację. Zawsze poinformujemy Cię o tym na piśmie. Zapewniamy, że 
przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

10.6. Potrzebujesz naszej zgody na przeniesienie swoich praw na inną osobę 

Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków 
użytkowania na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to pisemnie zgodę. 

10.7. Jeżeli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, pozostała część będzie nadal obowiązywać 

Każdy z ustępów niniejszych Warunków użytkowania działa oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd 
lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe ustępy 
pozostaną w pełnej mocy. 

10.8. Nawet jeśli opóźnimy wykonanie niniejszej umowy, możemy ją później wyegzekwować 

Nawet jeśli opóźnimy wykonanie tej umowy, nadal będziemy mogli ją wyegzekwować 
później. Jeśli nie nalegamy niezwłocznie, abyś wywiązał się z Twoich zobowiązań zgodnie z 
niniejszymi Warunkami użytkowania, lub jeśli zwlekamy z podjęciem działań przeciwko Tobie 
w związku z łamaniem niniejszej umowy, nie oznacza to, że możesz nie wywiązać się ze 
swoich zobowiązań i nie uniemożliwi nam to podjęcia kroków przeciwko Tobie w 
późniejszym terminie. 

10.9. Jakie przepisy mają zastosowanie do niniejszej umowy i gdzie można wszcząć postępowanie sądowe 

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i możesz wszcząć postępowanie sądowe w 
sądach angielskich. 

Możemy wszcząć postępowanie przeciwko Tobie w jakimkolwiek innym sądzie właściwej 
jurysdykcji, a wszczęcie postępowania w jednej lub większej liczbie jurysdykcji nie 
uniemożliwi nam wszczęcia postępowania w jakiejkolwiek kolejnej jurysdykcji, równocześnie 
lub nie, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwej jurysdykcji. 

 
Data wejścia w życie 

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu E-LOGISTICS LIVE 2020 logistyka w e-commerce – zestawienie cen 
netto związanych z udziałem w e-Konferencji. 
 

 Pakiety_cennik_netto 

Pakiet Podstawowy 99,00 zł 

Pakiet Plus 120,00 zł  

Do określonych należy doliczyć podatek: 23% VAT. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu E-LOGISTICS LIVE 2020 logistyka w e-commerce – 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: kongres@ilim.poznan.pl 
 
Treść odstąpienia od umowy: 

„Niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od umowy dotyczącej udziału w E-LOGISTICS LIVE 2020 
logistyka w e-commerce 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: 
 
……………………………………………………………. 


