Regulamin płatności
w serwisie www.ew2012.org
1. Organizatorami konferencji EW 2012 oraz serwisu www.ew2012.org są Katedra
Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, ul Polanka 3 we współpracy
z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej –
nazywani dalej Organizatorami.
2. Kontakt z Organizatorami jest możliwy osobiście w siedzibie Organizatorów, droga pocztową,
na adres siedziby Organizatorów, telefonicznie Tel.: +48 61 6653821 Fax: +48 61 6653823,
oraz drogą elektroniczną na adres email secretariate@ew2012.org.
3. Obsługę finansową konferencji EW 2012 zapewnia Polskie Towarzystwo Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Piotrowo 3A.
4. Uczestnictwo w konferencji wymaga rejestracji w serwisie www.ew2012.org i wniesienia
opłaty na rzecz Organizatora w terminie wskazanym na stronach serwisu www.ew2012.org.
Osoba, która wniosła opłatę za uczestnictwo w konferencji EW 2012 jest nazywana dalej
Uczestnikiem.
5. Opłatę za uczestnictwo w konferencji EW 2012 można dokonać z użyciem jednego z
poniższych sposobów płatności:
a. kartą płatniczą,
b. przelewem bankowym na wskazany w serwisie ew2012.org numer konta.
6. Serwis www.ew2012.org zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż
wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Uczestnikiem.
7. Płatności online obsługuje firma eCard S.A. a dostępne formy płatności to karty płatnicze:
a. Visa
b. Visa Electron
c. MasterCard
d. Maestro
8. Uczestnik ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni
od daty wniesienia opłaty, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
9. W terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia konferencji EW 2012 Uczestnik ma prawo do
rezygnacji z uczestnictwa.
10. Kwota uiszczona jako opłata za udział w konferencji WE 2012 pomniejszona o opłatę
administracyjną w wysokości 50 Euro zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez Organizatora pisemnej deklaracji rezygnacji Uczestnika z udziału w
Konferencji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany
bezpośrednio na kartę Klienta. Jeśli rezygnacja z uczestnictwa jest dokonana w okresie
krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji EW 2012 i/lub Uczestnik nie pojawi się
na konferencji, opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
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11. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty
otrzymania przez Organizatorów reklamacji.
12. W razie niezajęcia przez Organizatorów stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez
Uczestnika reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatorów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Organizatorów za
zasadną.
13. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze
zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w
wyniku organizacji konferencji EW 2012 i rejestracji danych w naszym serwisie.
14. Organizatorzy zapewniają, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla
celów realizacji konferencji EW 2012.
15. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik ma prawo
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania
zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
16. Organizatorzy nie będą przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o
Uczestnikach.
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