
 

REGULAMIN WARSZTATÓW „Analityczny Marketer” 

 

§ 1 Definicje 

Cennik – oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w warsztatach dostępny na stronie internetowej 

https//analityczny.it/ 

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej http://analityczny.it/ za pomocą którego następuje 

rejestracja na warsztaty. 

Organizator - firma Analityczny Mateusz Muryjas z siedzibą w Krakowie, Podole 60, 30-394 Kraków, NIP: 9462593921, 

REGON: 366491431 (tel. +48 690 495 085, e-mail: hello@analityczny.it). 

Potwierdzenie udziału – informacja wysłana przez Organizatora do Uczestnika oraz Zamawiającego na adresy e-mail 

wskazane w Formularzu rejestracji, kończące proces Rejestracji; 

Regulamin – niniejszy regulamin warsztatów „Analityczny Marketer”; 

Rejestracja – proces wypełniania formularza i zgłaszania Uczestnika do udziału w warsztatach; 

Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma 

wziąć udział w warsztatach i w odniesieniu do której został wypełniony Formularz rejestracji; 

Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

dokonała Rejestracji. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach pod nazwą „Analityczny Marketer” organizowanych 

przez firmę Analityczny Mateusz Muryjas z siedzibą w Krakowie, które odbędą się 23 listopada 2017 roku. 

2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym 

obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do Ceny biletu. 

 

§ 3 Rejestracja na warsztaty i uiszczenie opłaty 

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji oraz uiszczenie opłaty za udział 

w warsztatach zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku, 

2. Poprzez przesłanie Formularza rejestracji do Organizatora Zamawiający składa Organizatorowi ofertę zawarcia 

Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza rejestracji. 

3. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w warsztatach dla jednej osoby. Opłata zawiera w sobie również 

cenę ewentualnych materiałów szkoleniowych, o ile takie będą udostępniane przed lub w trakcie warsztatów. 

Opłata za udział obejmuje dodatkowo wyżywienie w trakcie dnia warsztatowego składającego się z przerw 

kawowych oraz lunchu. 

4. Opłatę za udział uiszcza się za pomocą płatności elektronicznych realizowanych przez Formularz rejestracji. 

5. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i 

otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu 

rejestracji - faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego wskazany w Formularzu rejestracji. 

6. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w warsztatach jest niemożliwy z uwagi na 

wyczerpanie limitu miejsc, Organizator niezwłocznie zwróci w całości Zamawiającemu uiszczoną opłatę. 

 

http://analityczny.it/
mailto:hello@analityczny.it


 

§ 4 Potwierdzenie udziału w Konferencji 

1. Potwierdzenie udziału w warsztatach zostanie wysłane drogą mailową jeżeli są spełnione następujące 

warunki: 

• Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularza zgłoszeniowy; 

• Organizator otrzymał opłatę za udział w warsztatach w wysokości wskazanej w Formularzu rejestracji; 

• Limit wolnych miejsc na udział w warsztatach nie jest wyczerpany 

 

2. Potwierdzenie udziału w Konferencji stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty 

Zamawiającego na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego. 

3. Miejscem zawarcia umowy jest Kraków. 

4. Umowa zostaje zawarta w dniu wysyłki Potwierdzenia udziału przez Organizatora i obowiązuje do dnia 

zakończenia warsztatów, tj. 23 listopada 2017. 

 

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa i reklamacje 

1. Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia 

kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze 

wzoru formularza, którego wzór jest dostępny u Zamawiającego - jednak nie jest to obowiązkowe. 

2. Do dnia rozpoczęcia Konferencji, Zamawiający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiający może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres hello@analityczny.it. 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 3 dni przed 

planowaną data warsztatów tj. 23 listopada 2017 może ubiegać się on o zwrot opłaty za udział. 

5. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na mniej niż 3 dni przed 

planowaną datą warsztatów tj. 23 listopada 2017 zwrot opłaty za udział nie przysługuje. 

6. W porozumieniu z Organizatorem Zamawiający może zmienić dane Uczestnika na maksymalnie 2 dni przed 

rozpoczęciem warsztatów, tj. do 21 listopada 2017. 

7. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

hello@analityczny.it, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.  

8. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu warsztatów i zostaną rozpatrzone przez 

Organizatora w ciągu 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu na skrzynkę e-mail). 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Analityczny Mateusz Muryjas z siedzibą w Krakowie, 30-394, ul. 

Podole 60. NIP: 9462593921, REGON: 366491431. 

2.  Dane osobowe Uczestników i Zamawiających przetwarzane są w celu przeprowadzenia warsztatów, w tym 

stworzenia listy Uczestników Konferencji oraz dokonania rozliczenia opłat za warsztaty. 

3. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczna dla celów zawarcia i realizacji umowy. 

5. Podczas dokonywania płatności poprzez system płatności elektronicznej, w zależność od wybranej usługi, jego 

dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w 

Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

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

Sądowego pod numerem KRS 0000274399. 

 



 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. 

2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie 

to nie dotyczy Uczestników i Zamawiających będących konsumentami. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, informując Zamawiającego i 

Uczestnika o wprowadzonych zmianach za pomocą poczty e-mail na adresy podane w Formularzu rejestracji. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie https://analityczny.it/  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15.11.2017 
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