
Regulamin wydarzenia Narodziny Rodziny - Konferencja 
§ 1 Postanowienia ogólne: 

1. Definicje 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia pojęć: 
1.1. Wydarzenie: oznacza konferencję pod nazwą ”Narodziny Rodziny – 

Konferencja” o następującym programie: 
1.1.1.  

od 9:00 rejestracja  

10-10:45 Tamara Kasprzyk Jak być matką i zostać sobą? 

10:45-11:30 
Anna Piszczek Alaantkowe 
BLW 

Metoda Baby Led Weaning, czyli naturalny sposób 
wprowadzania pokarmów stałych do diety dziecka. 

11:30-12:15 przerwa  

12:15-13:15 Agata Aleksandrowicz Hafija "Karmienie piersią - jak wystartować, żeby się udało" 

13:15-14:00 przerwa  

14:00-16:00 panel dyskusyjny Cienie i blaski rodzicielstwa bliskości 

16:15-17:00 Anita i Piotr Romanowscy 
Jak być partnerką/partnerem, kiedy pojawia się 
dziecko? 

 
1.2. Organizator Wydarzenia: Fundacja „Wychowanie w Szacunku” z siedzibą we 

Wrocławiu (52-023) przy ulicy Chorzowskiej 11 / 1, NIP: 8992847777, REGON: 
380800281; 

1.3. Uczestnik Wydarzenia: osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 2 pkt. 
1. Regulaminu poniżej. 

1.4. Regulamin: niniejszy regulamin Wydarzenia. 
1.5. Serwis: oznacza serwis internetowy pod adresem 

http://wychowaniewszacunku.pl/ należący do Organizatora Wydarzenia, na 
którym prowadzony jest proces Rejestracji. 

1.6. Rejestracja: proces polegający na powiadomieniu Organizatora Wydarzenia o 
zamiarze wzięcia udziału w Wydarzeniu oraz uiszczenia opłaty Rejestracyjnej, 
za pomocą Serwisu. 

1.7. Dane Osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 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), a w szczególności: 

1.7.1. dane identyfikacyjne podane w procesie Rejestracji; 
1.7.2. wizerunek utrwalony w postaci filmu i/lub materiału fotograficznego w 

czasie Wydarzenia; 
1.7.3. identyfikator użytkownika (user ID) oraz informacja o aktywności w 

Serwisie, pozyskiwane w celu wykrywania oraz zapobiegania 
nadużyciom jak również w celu technicznej obsługi operacji rejestracji. 

1.8. Ankieta: oznacza formularz, który anonimowo i dobrowolnie wypełniają 
Uczestnicy Wydarzenia w celu zawiadomienia Organizatora Wydarzenia o ich 



opinii na temat jakości oraz tematyki Wydarzenia oraz jakości technicznej 
obsługi tegoż Wydarzenia. 
 

2. Zasięg Wydarzenia 
2.1. Rejestracja na Wydarzenie prowadzona jest przez Internet, w Serwisie, a 

zawiadomienia o Wydarzeniu publikowane są w Serwisie oraz mediach 
społecznościowych Organizatora Wydarzenia - 
https://www.facebook.com/Wychowanie-w-szacunku. 

2.2. Wydarzenie ma miejsce na terenie RP. 
 
§ 2 Rejestracja: 

1. Status Uczestników Wydarzenia 
1.1. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w Wydarzeniu, w charakterze 

Uczestnika Wydarzenia dokonują Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny 
dostępny w Serwisie oraz poprzez uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem 
biletów [ceny brutto]: 

• BILET DLA 1 OSOBY: 149zł 
• BILET DLA DWÓCH OSÓB: 275zł 
• BILET DLA PARY na konferencję 18.04.2020 oraz całodniowe  

WARSZTATY DLA PAR 19.04.2020 z Anitą i Piotrem Romanowskimi: 
670zł 

• BILET DLA 1 OSOBY na konferencję 18.04. i WARSZTATY Z 
CHUSTONOSZENIA: 19.04 229zł 

 
Dostępnymi formami płatności są: 

1.1.1. Płatność przelewem; 
1.1.2. Portfelem cyfrowym (PayPal); 
1.1.3. Systemem płatności mobilnych (BLIK); 
1.1.4. Systemem płatności Internetowych (Google Pay). 

1.2. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
Regulaminu. 

§ 3 Ochrona danych osobowych: 
1. Podmiotem decydującym o środkach oraz celach, w jakich wykorzystywane są dane 

osobowe (tzw. administratorem) jest Organizator Wydarzenia. 
2. W sprawach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych korespondencję 

z Organizatorem Wydarzenia należy kierować na adres 
kontakt@wychowaniewszacunku.pl lub pocztą tradycyjną, na adres Fundacji 
wskazany powyżej. 

3. Dane osobowe wykorzystywane są w trzech zasadniczych celach: 
3.1. W celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Wydarzenia na podstawie 

zasady, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest uprawnione, 
jeżeli jest niezbędne do zrealizowania postanowień umowy pomiędzy 
administratorem (Organizatorem Wydarzenia), a osobą, której dane dotyczą 
(Państwem) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3.2. W celach promocyjnych realizowanych poprzez upublicznianie foto lub wideo 
relacji z Wydarzenia jako elementu wpisu lub artykułu na stronie internetowej 
Organizatora Wydarzenia (http://wychowaniewszacunku.pl/) oraz na fanpage’u 



Organizatora Wydarzenia w serwisie Facebook 
(https://www.facebook.com/Wychowanie-w-szacunku). Podstawą realizacji 
celów promocyjnych z wykorzystaniem Państwa danych (przede wszystkim 
wizerunku) jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażana w niezależnym 
oświadczeniu woli (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych). 

3.3. Dla potrzeb sprawozdawania z aktywności Fundacji oraz w celu ewentualnego 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które to działania 
uważamy za swój prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Na informacjach na Państwa temat pracować będą również podwykonawcy 
Organizatora Wydarzenia: 
4.1. Podmiot administrujący Serwisem oraz świadczący usługi w zakresie IT; 
4.2. Dostawca usługi hostingu danych; 
4.3. Dostawca usługi poczty elektronicznej; 
4.4. Zewnętrzny dostawca platformy do rejestracji. 

5. Wszystkie powyższe podmioty są powiązane umownie z Organizatorem Wydarzenia i 
działają tylko na polecenie Organizatora Wydarzenia. 

6. Podmioty te nie są uprawnione do wykorzystywania Państwa danych osobowych do 
jakichkolwiek własnych celów. 

7. Państwa dane zostaną ponadto: 
7.1. Przekazane operatorowi płatności w celu umożliwienia Państwu dokonania 

zapłaty; 
7.2. Upublicznione na stronie internetowej i fanpage’u Organizatora Wydarzenia 

(dotyczy wyłącznie zdjęć, których publikacja jest oparta o Państwa zgodę). 
8. Państwa dane osobowe rejestracyjne oraz rozliczeniowe będą przechowywane przez 

okres 6 lat. 
9. Zdjęcia lub nagrania z Państwa udziałem zostaną obrobione w przeciągu nie więcej 

niż 3 miesięcy. Po tym okresie usunięte zostaną materiały, których postanowimy nie 
poddawać publikacji. 

10. Materiały opublikowane będą dostępne w Internecie do momentu wycofania przez 
Państwa zgody, ale nigdy nie dłużej niż 5 lat. 

11. W związku z faktem wykorzystywania danych osobowych, osobom, których te dane 
dotyczą (Państwu) przysługują następujące prawa: 

11.1. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; 
11.2. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

ich kopii; 
11.3. Prawo do skorygowania tych danych gdyby okazały się błędne lub nieaktualne; 
11.4. Prawo do wezwania Organizatora Wydarzenia do usunięcia tych danych 

osobowych (Zastosowanie tego prawa będzie równoznaczne z wykreśleniem 
z listy Uczestników Wydarzenia; prawo to nie ma również zastosowania do 
danych dotyczących rozliczeń). 

11.5. Prawo do wezwania Organizatora Wydarzenia do “ograniczenia 
przetwarzania” w uzasadnionych przypadkach, przez co rozumie się, 
przykładowo, wstrzymanie się z publikacją określonego materiału. 

11.6. Prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 
11.7. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



11.7.1. W celu skorzystania z dowolnego z powyższych praw, należy 
kontaktować się z Organizatorem Wydarzenia na adres 
kontakt@wychowaniewszacunku.pl.  

12. Przetwarzanie służące podejmowaniu decyzji nie jest zautomatyzowane. Nie dochodzi 
również do profilowania. 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i Ppoż. 
Obowiązujących w miejscu organizacji Wydarzenia. 

2. Treść    Regulaminu    dostępna    jest    w    siedzibie    Organizatora Wydarzenia,    w 
miejscu organizacji Wydarzenia    oraz    w Serwisie. 

3. W    przypadku    zmiany    adresu    e-mail    podanego    przez    Uczestnika Wydarzenia 
w procesie Rejestracji,    Uczestnik  Wydarzenia  zobowiązany    jest    do    
powiadomienia    Organizatora Wydarzenia    o    zmianie    poprzez    przesłanie    
wiadomości    na    adres:    kontakt@wychowaniewszacunku.pl 
3.1. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować utrudnieniami w przypadku 

woli skorzystania z przysługujących Państwu praw bowiem dysponowanie 
określonym (podanym przy rejestracji) adresem e-mail stanowi czynnik 
pozwalający ustalić Państwa tożsamość. 

4. Organizator Wydarzenia    jest    uprawniony    do    zmiany    niniejszego    Regulaminu    
w    każdym    czasie,     z    ważnych    powodów    pod    warunkiem,    że    nie    
naruszy    to    praw    nabytych    Uczestników Wydarzenia.    Uczestnicy    zostaną    
powiadomieni    o    zmianach    w    Regulaminie    w    odpowiednim    wyprzedzeniem,    
umożliwiającym    Uczestnikom Wydarzenia    zapoznanie    się    ze    zmianami    w    
Regulaminie    i    ewentualne    odstąpienie    od    udziału    w   Wydarzeniu.  

5. W    sprawach    nieuregulowanych    niniejszym    Regulaminem    stosuje    się    
odpowiednie    przepisy    prawa polskiego. 

 
 


