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Organizator konferencji 

1. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszenie Aquilla, z siedzibą we 
Wrocławiu. 

 

Cel konferencji 

2. Edukacja na temat praw konsumentów w czasie covid-19. Poznanie możliwości w zakresie darmowej pomocy 
prawnej oraz wykorzystania działalności BIG-ów w zakresie przydatności usługi „sprawdzenia firmy” podczas 
zakupów online, a także sprawdzenia informacji na swój temat w kontekście ochrony danych osobowych. 

 

Termin konferencji 

3.  Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. i będzie wydarzeniem on-line. 

 

Warunki uczestnictwa 

4. Uczestnikiem Konferencji może być każda osoba zainteresowana tematyką konsumencką w dobie COVID-19, 
zwani dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.  

5. Liczba Uczestników jest ograniczona i wynosi 10000 osób. Organizator w przypadku przekroczenia tej liczby 
postara się zapewnić możliwość udziału większej liczby osób, jednak nie może tego zagwarantować. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia 
wskazanego w punkcie poprzedzającym limitu Uczestników przed upływem terminu określonego w punkcie 
9. 

7. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

8. W celu udziału w Konferencji konieczna jest uprzednia rejestracja. 

 

Rejestracja 

9. Rejestracja zostanie otwarta w dn. 1.03.2021 i będzie trwała do dnia 14.03.2021, z zastrzeżeniem punktu 2.3. 

Przy czym, Organizator ma możliwość przedłużenia rejestracji. 

10. Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza 
rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://erif.pl/kampanie/konferencja/. 

 

WSTĘP  

Zapraszamy Cię do lektury regulaminu, który opisuje zasady konferencji on-line „Konsument w dobie 

COVID-19”. 

https://erif.pl/kampanie/konferencja/
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11. Do zarejestrowania udziału w Konferencji wymagane jest podanie danych Uczestnika wskazanych w 

powyższym formularzu oraz potwierdzenie ich poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się”.  

12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail dwa dni przed terminem 

Konferencji zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem udziału w Konferencji wraz z linkiem umożliwiającym 

udział w niej. 

 

Postanowienia końcowe 

13. Reklamacje dotyczące organizacji Konferencji mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od 

dnia jej zakończenia drogą elektroniczną na adres bok@erif.pl lub na adres siedziby Organizatora.  

14. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, udzielając odpowiedzi 

drogą elektroniczną. 

15. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności 
danych osobowych osób trzecich, o ile Uczestnik nie jest do tego uprawniony   


