Regulation and Privacy Policy
Regulamin i Polityka Prywatności (wersja w jęz. polskim poniżej)
(Logic and Religion Association)

Regulation on the Services
available at logicandreligion.com
I. Definitions
1. LARA – Logic and Religion Association, which is an association registered in Poland (KRS no.:
0000992727, REGON: 523169211, NIP: 5252924373), with a seat at Krakowskie Przedmieście 3, 00927 Warsaw, Poland.
2. Website – the website of LARA available at logicandreligion.com
3. Event – an event organized by LARA, e.g., an academic congress, a conference, or LARA’s members
meeting.
4. User – a person who visits the website and who can perform an Order on this website.
5. Registration – a process within which a User gives his/her data to LARA according to LARA Privacy
Policy (see below) and makes an Order concerning a specific Event.
6. Order – statement of a user which will be leading directly to entering the contract of sale specifying
the quantity and type of the service.
7. Service – a service according to which User will have a right to participate in an Event, including:
participation in meetings, e.g. academic sessions, receiving materials distributed by the Organizers,
access to coffee breaks and lunches served for Users.
8. Fee – a fee paid by User to LARA to support organizing Events.
9. Conference Fee – a Fee paid for specific Service related to a particular congress or conference.
10. Membership fee – a Fee which for a Service related to LARA’s members meetings.
11. Regular Fee – a basic Fee.
12. Reduced Fee – a Fee for Users who are professors and researchers with annual income below a
specified sum
13. Graduate Student Fee – a special Fee for Users who are graduate students at the moment of
Registration.
14. Early Bird Fee – a Fee paid before a deadline.
15. Late Registration Fee – a Fee paid after a deadline.

16. Contract – an agreement made between the User and LARA using the internet service which
obliges LARA to prove a Service and which obliges a User to pay a Fee to LARA.
17. Form – an internet form available at the Website.
18. Registration Form – a Form used for Registration.
19. Regulation – this regulation of providing services.
20. Privacy Policy – a document describing how User’s data are gathered on the Website and
proceeded and stored by LARA.
21. Civil Code – the Polish Act of 23 April 1964 – The Civil Code.
22. Act of User Rights – the Polish Act the of 30 May 2014 about User Rights.
23. Act on Electronic Services – the Polish Act of 18 July 2002 on Electronic Services.

II. General Regulations
1. This Regulation defines the rules of using the Registration Forms and payments on the website
available at logicandreligion.com.
2. This Regulation is the regulation in the meaning of article 8 of Act on Electronic Services.
3. The Website is administered by Logic and Religion Association, registered in Poland (KRS no.:
0000992727, REGON: 523169211, NIP: 5252924373), with a seat at Krakowskie Przedmieście 3, 00927 Warsaw; contact: lara@logicandreligion.com
4. This Regulation defines rules of making Registration, as well as terms and conditions of making an
Order and concerning the Contract.
5. Using the Website is possible under the condition of efficiency of equipment used, including: Firefox
30.0.1 or Internet Explorer 11 versions or newer with Java on, Google Chrome 39.0.2171.95 version
with Java on, minimal screen resolution 1024x768.
6. To use Website User should obtain the access to equipment with the internet service on his own.
7. According to applicable law, LARA has a right to restrain services for the User under the age of 18. In
this situation, the User will receive information about the suspension of services.
8. User has a possibility to access this Regulation at any time via the link placed on
www.logicandreligion.com, download it and print it.

III. Rules of the use of the Website
1. Registration on Website is optional. User can make an Order without registration after reading and
accepting this Regulation. Registration is made by refilling and accepting the Registration Form

available on the Website. It is compulsory to accept the Regulation and fill in the personal data marked
as compulsory to Registration. LARA has a right to deprive User of the right to use Form or limit User’s
access to some part or all resources of the Website in case of breaking the Regulation especially when
User:
- during registration used unreal, out of date data causing mislead or violation of others right;
- using the Website violated personal goods of others especially of other Users;
- commit other behaviours considered by LARA as incompatible with Regulation and applicable law or
general rules of using the Internet or are detrimental to the good name of LARA;
User deprived of the right to use Forms is not allowed to make another Registration without LARAs
consent.
2. In order to provide safety of data and massages transmission, LARA takes technical and
organizational measures appropriate to a real security risk, in particular, to prevent acquisition and
modification of personal data.
3. User is obliged to:
- not forward and transfer contents forbidden by law, eg., promoting violence, defamatory or violating
personal rights of others use of the Website in way not disturbing its functioning especially in use of
specific software or devices.
not sending or posting commercial information which are not ordered by LARA (spam);
- use Website in not disturbing for other Users and LARA way;
- use any content contained in the Website only for personal use;
- use of the Website in accordance with the provisions in force in the Republic of Polish law, the
provisions of the Rules, as well as with the general principles of using the Internet.

IV. The procedure of the Contract
1. To make a Contract via Website User should:
- enter the website www.logicandreligion.com,
- choose the bookmark of a particular Event,
- open a Registration Form for this Event,
- take steps according to statements and information in the Form, including giving data and selection
of a Fee appropriate to User’s situation (see Section I),
- press a submission button, which is equivalent to acceptance of the Regulation, making an Order and
concluding the Contract.

2. Only a User who has been accepted by Event’s organizers as a speaker can mark an option which
states that he/she will give a speech during the Event.
3. While making an order User can change his personal data and modify his order until clicking the
submission button.
4. After filling all personal data User will see a summation of his Order which contains a description of
the ordered option and selected Fee and/or will receive a message with such a summation.
5. Information about Services included on the Website especially description, technical parameters
and fees constitute an invitation to Contract in the meaning of article 6 of Civil Code.
6. Sending an Order by a User constitutes a statement of willingness to enter a Contract of Sale with
LARA according to the Regulation. After sending an order User will receive an e-mail with a summation
of Order. This e-mail is confirmation of receiving an Order and a statement of will to enter the
Contract.
7. The Contract is in English and is compatible with Regulation.

V. Service Provision
1. Service is provided in the place in which an Event is organized. It can be organized all over the
World. It is available to all Users who:
1) have not been convicted by a final court judgment,
2) against whom no criminal proceedings are pending,
3) who are not sought by any state authorities by an arrest warrant.
2. LARA reserves the right of execution of incomplete orders, informing via email about lack of
possibility of providing a Service. In such a situation the User is entitled to withdraw from the Order.
3. Consolidation, security, providing and confirmation to the User of the relevant provisions of the sale
contract is made by sending the confirmation and specification of an order, and an invoice via e-mail if
requested.

VI. Prices and payment methods
1. Fees are given in EUR (Euro) and contain all taxes, excise, and other components (if applicable).
2. User can pay:
1) via “Przelewy24.pl” system,
2) via “e-card” system,

3) via “pay-pal” system,
4) via direct bank transfers.
Credit cards are charged at the time of issuing a payment.

VII. Right of withdrawal
1. You have a right to withdraw during 14 days without giving a reason. Time to withdraw expires after
14 days from the day you made an Order.
2. To withdraw the Contract you need to inform us (ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa,
lara@logicandreligion.com) about your decision in way of unequivocal statement. You can send a
statement based on the model below.
3. If you will take advantage of this possibility we will send you a confirmation of receiving the
information on the solid carrier (ex. via email).
To keep the term of withdrawal it is enough for you to send us information about fulfilling the vested
right of withdrawal before the term expires.
4. In case of withdrawal, we return the amount of money which came to LARA bank account related to
the withdrawn Contract immediately, no longer than 14 days after receiving your statement. Refund
of payments will be done in a way chosen by User during the original transaction or the other way that
User accepted. There are no fees related to withdrawal.
MODEL FORM OF WITHDRAWAL:
Recipient: Logic and Religion Association, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
I hereby inform about my withdrawal of contract concerning my participation in the following event:
[name and date of the event]
Date of Contract
Users name and last name
User Address
Signature (only if the form is sent in paper form)
Date

VIII. Reclamation (Complaint)
1. LARA is liable to the User who is the consumer in understanding of article 211[1] of Civil Code in the
field of warranty for defect within the range specified in Civil Code especially article 556, 556[1]-556[3]
of Civil Code.

2. Reclamation caused by infringement of Users rights described in law or presented Regulation
should be directed on the LARA address: ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa,
lara@logicandreligion.com. LARA is obligated to consider the complaint in 14 days, or if it is not
possible to inform the User about the date of consideration.
3. LARA takes an action to lead a full efficient functioning of the Website in the range consequential of
current technical knowledge and is obligated to fix any errors as soon as possible.
4. User is obliged to inform about any noticed misstatement or breaks in the functioning of the
Website.
5. Misstatement in functioning of the Website should be addressed to: lara@logicandreligion@.com.
6. With reclamation User should provide the name, address, type and date of irregularities in the
Website’s functioning.
7. LARA commits to consider reclamation in term no longer than 14 days from the day of receiving the
complaint, or giving information about the date of consideration.

IX. Intellectual Property
The right of logicandreligion.com Website content is owned by LARA. Copying and modifying contents
of the Website without the permission are prohibited.

X. Final Provisions
1. User may use an extrajudicial procedure for claims handling or redress action. If you want to use the
possibility of an amicable solution, you may submit claim e.g. through EU online platform ODR,
available at : http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. If User is not interested in an out-of-court settlement, resolution of disputes between-manufacture
and User shall be referred for determination to the competent court of law in accordance with the
appropriate provisions of the Code of Civil Procedure.
3. Resolution of disputes between LARA and User, who is not a consumer within the meaning of
Article 221 of the Polish Civil Code, shall be referred for determination to the competent court with
respect to the seat of LARA.
4. In all cases not regulated by these Regulations, legal provisions of Civil Code, Act of Electronic
Services and other Polish Law apply.

XI. Entry into force
These Regulations shall enter into force on September 29, 2022.

Privacy Policy
By using the forms on this website (logicandreligion.com), you agree to the Logic and Religion
Association (LARA) Privacy Policy. This is why it is important for you to read it.
For the sake of simplicity:
- the term “LARA” is understood as the Logic and Religion Association which is an association
registered in Poland (KRS no.: 0000992727, REGON: 523169211, NIP: 5252924373), with a seat at
Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warsaw, Poland;
- the term “website” is understood as the website „logicandreligion.com” which is an official website
of LARA.

1. Who is the administrator of personal data?
LARA is the administrator of personal data processed for the purposes and scope referred to in
Section 3. In matters relating to the operation of the forms and personal data, LARA can be contacted
in writing by email at lara@logicandreligion.com.

2. Definitions
GDPR – Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) in the current version of the
OJ L 119, 04.05.2016; cor. OJ L 127, 23.5.2018 (see: https://gdpr-info.eu/).
Personal data (data) – information about an identified or identifiable natural person. An identifiable
person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier
such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors
specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the
natural person;
Processing data – refers to an operation or set of operations performed on personal data or sets of
personal data by either automated or non-automated means, such as collecting, recording, organising,
arranging, storing, adapting or modifying, retrieving, using, disclosing by transmission, disseminating
or making available in other ways, adjusting or aggregating, restricting, deleting or destroying;
User – a person who visits the website.
Website – a website at logicandreligion.com.

3. What kind of personal data is processed, for what purpose and on what legal basis?
The Website has been created to inform about the events and initiatives of LARA. It i salso a place
where Users can use forms in order to submit papers to particular events (like academic congresses,
conferences, seminars) and register to such events (by giving thaie data and expressing a will to
conclude an agreement called a Contract, according to which they will be allowed to take part in the
event and expected to pay a fee; see details in Regulation).
Hence, those forms collect and process basic data necessary to conclude such an agreement, including
User’s:
- name,
- e-mail address,
- institution,
- data for a bill or issue (name, address, tax identification number).
The data is processed for the above-mentioned purposes until the expiry of the period of the
limitation of claims specified in the provisions of the Civil Code Act of 23 April 1964 (Journal of Laws of
2020, item 1740, as amended, hereinafter: “Civil Code”) (6 years) or until an effective objection to the
processing of data for this purpose is raised.

4. Communicating with LARA
When correspondence is addressed to LARA via e-mail or the contact form available on the Website,
personal data contained in that correspondence is processed, such as name, e-mail address and other
data provided in the sent message.
Depending on the content of the message sent to LARA, the data is processed for the purpose of:
•
•

communicating and responding appropriately to the content of the message sent, on the basis
of GDPR Article 6(1)(f) – the administrator's legitimate interest in replying to messages sent,
establishing cooperation with persons who want to use the services on the Website – the legal
basis of GDPR Article 6(1)(b) is the need to execute the contract to which the data subject is a
party or to take action at the request of the data subject prior to entering into the contract.

The data is processed for the time needed to respond and then stored for the legally legitimate
interest of LARA (e.g. for the purposes of defence in the event of complaints or enquiries).

5. To whom and under what circumstances does LARA convey personal data?
LARA does not use the services of third parties involving the transfer of personal data collected within
the forms on the Website. If cooperation is established with a third party, users will be informed about
this through changes in the provisions of the Privacy Policy.

LARA can convey to the institution which co-orgnize an event with LARA only: names and institutions
of participants.
In all other respects, personal data may only be made available to entities or bodies to which LARA is
authorised or required to convey them in accordance with applicable law.

6. What are the rights of natural persons regarding the processing of their personal data?
A natural person (data subject) has the following rights relating to the processing of personal data by
an administrator:
- the right to access the content of the data (GDPR art. 15)
- the right to rectify data (GDPR art. 16)
- the right to erase data (GDPR art. 17)
- the right to restrict the processing of data (GDPR art. 18)
- the right to transfer data (GDPR art. 20)
- the right to object to data processing (GDPR art. 21)
- the right to withdraw consent (GDPR art. 7 paragraph 3)
- complaint to the supervisory authority

7. How to exercise your rights
You can exercise your rights by:Contacting the administrator through the e-mail address:
lara@logicandreligion.com.

8. How are cookies used by the administrator
Upon entering the Website, the user’s browser automatically sends information to the portal’s server,
such as:
•
•
•
•
•
•

the IP address of the computer sending the request,
the date and time of access,
the website from which access occurs (URL of the referring website),
the browser used and, if applicable, the operating system of the computer and the name of
the access provider,
information about errors that occurred while browsing the portal,
information collected through cookies or other similar technologies.

The Administrator uses cookies to improve the efficiency of the Website and to collect and analyse
information about users’ visits, such as the number of visits, average time spent, pages visited, the
portal’s browsing history and other statistical data enabling the provision of relevant content tailored
to the user’s interests.
In the event that any of the cookies used by LARA processes personal data, the processing takes place:
•
•

in accordance with GDPR Article 6(1)(f), i.e. on the basis of the legitimate interest of the
administrator,
in terms of the optimal functioning of the portal and ensuring that LARA ’s portal is userfriendly, on the basis of the user’s consent in accordance with GDPR Article 6(1)(a).

Personal data may be processed for the purpose of eventually establishing, investigating or defending
against claims – the legal basis for this processing is GDPR Article 6(1)(f) – the legitimate interest of the
administrator in protecting its rights.
In many cases, the default settings of a web browser allow cookies to be stored on a device. However,
settings can be changed at any time to block this default handling of cookies or to be informed each
time cookies are placed on a device. Detailed information on the possibilities and methods of using
cookies is available in web browser settings.

9. Changes in the Privacy Policy
In order to ensure that the Privacy Policy at all times meets the current requirements imposed by law,
LARA reserves the right to amend it at any time.
LARA will notify users of any changes or additions by posting appropriate information on the portal’s
website, and in the case of significant changes, separate notifications may additionally be sent to the
e-mail addresses provided by users.

Regulamin usług
dostępnych na logicandreligion.com
I. Definicje
1. LARA – Logic and Religion Association, które jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce (nr
KRS: 0000992727, REGON: 523169211, NIP: 5252924373), z siedzibą przy Krakowskim Przedmieściu 3,
00-927 Warszawa.
2. Serwis – serwis internetowy LARA dostępny pod adresem logicandreligion.com
3. Wydarzenie – wydarzenie organizowane przez LARA, np. kongres, konferencja naukowa lub
zebranie członków LARA.

4. Użytkownik – osoba, która odwiedza serwis i może dokonać w tym serwisie Zamówienia.
5. Rejestracja – proces, w ramach którego Użytkownik przekazuje LARA swoje dane zgodnie z Polityką
Prywatności LARA (patrz niżej) i składa Zamówienie dotyczące konkretnego Wydarzenia.
6. Zamówienie – oświadczenie użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
określające ilość i rodzaj usługi.
7. Usługa – usługa, na mocy której Użytkownik będzie miał prawo do udziału w Wydarzeniu,
obejmująca: udział w spotkaniach, w tym sesjach naukowych, otrzymywanie materiałów
dystrybuowanych przez Organizatorów, dostęp do przerw kawowych i obiadów serwowanych
Użytkownikom.
8. Opłata – opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz LARA w celu wsparcia organizacji Imprez.
9. Opłata konferencyjna – opłata uiszczana za Usługę związaną z udziałem w kongresie lub konferencji.
10. Opłata członkowska – opłata uiszczana za Usługę związaną z udziałem w zebraniach członków
LARA.
11. Opłata zwykła – Opłata podstawowa.
12. Opłata obniżona – Opłata dla Użytkowników będących profesorami i naukowcami o rocznych
dochodach poniżej określonej sumy.
13. Opłata studencka – specjalna Opłata dla Użytkowników, którzy w momencie Rejestracji są
studentami studiów magisterskich lub doktorskich.
14. Opłata Early Bird – Opłata wniesiona przed terminem na uiszczenie Opłaty.
15. Opłata za spóźnioną rejestrację – Opłata wniesiona po terminie na uiszczenie Opłaty.
16. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a LARA przy wykorzystaniu serwisu
internetowego, zobowiązująca LARA do udowodnienia Usługi oraz zobowiązująca Użytkownika do
uiszczenia Opłaty na rzecz LARA.
17. Formularz – formularz internetowy dostępny w Serwisie.
18. Formularz Rejestracyjny – Formularz służący do Rejestracji.
19. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
20. Polityka Prywatności – dokument opisujący, w jaki sposób dane Użytkownika są gromadzone w
Serwisie oraz przetwarzane i przechowywane przez LARA.
21. Kodeks Cywilny – polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
22. Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – polska ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Przepisy ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Formularzy Rejestracji oraz płatności w serwisie
internetowym dostępnym pod adresem logicandreligion.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Administratorem Serwisu jest Stowarzyszenie Logic and Religion Association zarejestrowane w
Polsce (nr KRS: 0000992727, REGON: 523169211, NIP: 5252924373), z siedzibą przy Krakowskim
Przedmieściu 3, 00-927 Warszawa; kontakt: lara@logicandreligion.com
4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania Rejestracji oraz warunki składania Zamówienia i
dotyczące Umowy.
5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem korzystania ze sprawnego sprzętu, w tym: wersji
Firefox 30.0.1 lub Internet Explorer 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java, Google Chrome
39.0.2171.95 w wersji z włączoną obsługą Java, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
6. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do sprzętu
zapewniającego dostęp do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującym prawem LARA ma prawo wstrzymać świadczenie usług dla Użytkownika,
który nie ukończył 18 roku życia. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma informację o zawieszeniu
świadczenia usług.
8. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość dostępu do niniejszego Regulaminu poprzez link
umieszczony na stronie www.logicandreligion.com, pobrania go i wydrukowania.

III. Zasady korzystania z Serwisu
1. Rejestracja w Serwisie jest opcjonalna. Użytkownik może złożyć Zamówienie bez rejestracji po
zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Rejestracja następuje poprzez ponowne
wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie. Konieczna jest
akceptacja Regulaminu i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe do Rejestracji.
LARA ma prawo pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Formularza lub ograniczyć dostęp
Użytkownika do części lub całości zasobów Serwisu w przypadku złamania Regulaminu, w
szczególności gdy Użytkownik:
- podczas rejestracji wykorzysta nieprawdziwe, nieaktualne dane wprowadzające w błąd lub
naruszające prawa innych osób;
- korzystając z Serwisu, naruszył dobra osobiste innych osób, w szczególności innych Użytkowników;
- dopuszcza się innych zachowań uznanych przez LARA za niezgodne z Regulaminem i obowiązującym
prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LARA;
Użytkownik pozbawiony prawa do korzystania z Formularzy nie może dokonać ponownej Rejestracji
bez zgody LARA.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych i komunikatów, LARA podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności
uniemożliwiające pozyskiwanie i modyfikację danych osobowych.
3. Użytkownik zobowiązany jest do:
- nieprzekazywania i nieprzekazywania treści zabronionych przez prawo, np. propagujących przemoc,
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób korzystających z Serwisu w sposób

niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przy użyciu określonego oprogramowania lub
urządzeń. nierozsyłania i nieumieszczania informacji handlowych niezamówionych przez LARA (spam);
- korzystania z Serwisu w sposób, który nie przeszkadza korzystać z niego innym Użytkownikom oraz
LARA;
- wykorzystywania treści zawartych w Serwisie wyłącznie do użytku osobistego;
- korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy
1. Aby zawrzeć Umowę za pośrednictwem Serwisu Użytkownik powinien:
- wejść na stronę www.logicandreligion.com,
- wybrać zakładkę danego Wydarzenia,
- otworzyć Formularz Rejestracyjny dotyczący tego Wydarzenia,
- podjąć działania zgodnie z oświadczeniami i informacjami w Formularzu, w tym podać dane i wyborać
Opłatę adekwatną do sytuacji Użytkownika (patrz Dział I),
- nacisnąć przycisk składania, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, złożeniem Zamówienia i
zawarciem Umowy.
2. Tylko Użytkownik, który został zaakceptowany przez organizatorów Wydarzenia jako prelegent,
może zaznaczyć opcję, zgodnie z którą informuje, że wygłosi referat podczas Wydarzenia.
3. W trakcie składania Zamówienia Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe oraz modyfikować
swoje Zamówienie do momentu kliknięcia przycisku składania.
4. Po uzupełnieniu wszystkich danych osobowych Użytkownik zobaczy podsumowanie swojego
Zamówienia, które zawiera opis zamawianej opcji oraz wybraną Opłatę i/lub otrzyma wiadomość z
takim podsumowaniem.
5. Informacje o Usługach zawarte w Serwisie, w szczególności opis, parametry techniczne i opłaty
stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 6 Kodeksu Cywilnego.
6. Wysłanie Zamówienia przez Użytkownika stanowi oświadczenie woli zawarcia z LARA Umowy
sprzedaży zgodnie z Regulaminem. Po wysłaniu zamówienia Użytkownik otrzyma e-mail z
podsumowaniem Zamówienia. Niniejsza wiadomość e-mail jest potwierdzeniem otrzymania
Zamówienia oraz oświadczeniem woli zawarcia Umowy.
7. Umowa jest w języku angielskim i jest zgodna z Regulaminem.

V. Świadczenie usług
1. Usługa świadczona jest w miejscu, w którym organizowane jest Wydarzenie. Może ono być
zorganizowane na całym świecie. Usługa dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, którzy:
1) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu,

2) przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne,
3) którzy nie są poszukiwani przez organy państwowe nakazem aresztowania.
2. LARA zastrzega sobie prawo do realizacji niekompletnych zamówień, informując drogą mailową o
braku możliwości świadczenia Usługi. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo do
odstąpienia od Zamówienia.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Użytkownikowi odpowiednich
postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na adres e-mail potwierdzenia i
specyfikacji zamówienia, a także na żądanie – faktury.

VI. Ceny i metody płatności
1. Opłaty są podawane w EUR (euro) i zawierają wszystkie podatki, akcyzę i inne składniki (jeśli
dotyczy).
2. Użytkownik może zapłacić:
1) za pośrednictwem systemu „Przelewy24.pl”,
2) za pośrednictwem systemu „e-Cards”,
3) za pośrednictwem systemu „Pay-pal”,
4) za pośrednictwem bezpośrednich przelewów bankowych.
Karty kredytowe są obciążane w momencie dokonywania płatności.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Czas na
odstąpienie upływa po 14 dniach od dnia złożenia Zamówienia.
2. Aby odstąpić od Umowy, należy poinformować LARA (ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927
Warszawa, lara@logicandreligion.com) o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Można wysłać oświadczenie na podstawie wzoru (poniżej).
3. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, zostanie do niego wysłane potwierdzenie otrzymania
informacji (np. drogą mailową). Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że przed
jego upływem Użytkownik wyśle informację o wykonaniu przysługującego mu prawa do odstąpienia od
umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy LARA zwraca pieniądze, które wpłynęły na konto LARA
związane z odstąpioną Umową niezwłocznie, nie później niż 14 dni po otrzymaniu oświadczenia. Zwrot
płatności zostanie dokonany w sposób wybrany przez Użytkownika podczas pierwotnej transakcji lub
w inny zaakceptowany przez Użytkownika sposób. Nie ma żadnych opłat związanych z wypłatą.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
Odbiorca: Stowarzyszenie Logiki i Religii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dotyczącej mojego udziału w następującym wydarzeniu:
[nazwa i data wydarzenia]
Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko użytkownika
Adres użytkownika
Podpis (tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej)
Data

VIII. Reklamacja
1. LARA ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art.
211[1] Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym w
szczególności art. 556, 556[1]–556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje spowodowane naruszeniem praw Użytkowników opisanych w przepisach prawa lub
przedstawionym Regulaminie należy kierować na adres LARA: ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927
Warszawa, lara@logicandreligion.com. LARA zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie
14 dni, a jeśli nie jest to możliwe – do poinformowania, w jakim terminie zostanie ona rozpatrzona.
3. LARA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni sprawnego funkcjonowania Serwisu w
zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia
ewentualnych błędów.
4. Użytkownik zobowiązany jest do informowania o zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach
w funkcjonowaniu Serwisu.
5. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu należy kierować na adres:
lara@logicandreligion@.com.
6. W reklamacji Użytkownik powinien podać nazwę, adres URL, rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
7. LARA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji lub podania informacji o terminie rozpatrzenia.

IX. Własność intelektualna
Prawa do zawartości strony internetowej logicandreligion.com należą do firmy LARA. Kopiowanie i
modyfikowanie zawartości Serwisu bez zgody jest zabronione.

X. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik może skorzystać z pozasądowego trybu usuwania szkód lub dochodzenia roszczeń. Jeśli
Użytkownik chce skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sprawy, może zgłosić roszczenie
m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Jeżeli Użytkownik nie jest zainteresowany ugodą pozasądową, spór pomiędzy producentem a
Użytkownikiem zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy, zgodnie z odpowiednimi przepisami
polskiego Kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy LARA a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu
art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na
siedzibę LARA.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów prawa polskiego.

XI. Wejście w życie
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2022 roku.

Polityka prywatności
Korzystając z formularzy na tej stronie (logicandreligion.com), zgadzasz się z Polityką prywatności
stowarzyszenia Logic and Religion Association (LARA). Dlatego ważne jest, abyś go przeczytał.
Dla uproszczenia:
- pod pojęciem „LARA” rozumie się Stowarzyszenie Logiki i Religii będące stowarzyszeniem
zarejestrowanym w Polsce (nr KRS: 0000992727, REGON: 523169211, NIP: 5252924373), z siedzibą
przy Krakowskim Przedmieściu 3, 00-927 Warszawa, Polska;
- pod pojęciem „strona internetowa” rozumie się stronę internetową „logicandreligion.com”, która
jest oficjalną stroną internetową LARA.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
LARA jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach i zakresie, o których mowa w
pkt. 3. W sprawach związanych z działaniem formularzy i danych osobowych z LARA można
kontaktować się pisemnie pod adresem e-mail lara@logicandreligion.com.

2. Definicje
•

•
•

RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w
aktualnej wersji Dz.U. L 119 z 04.05.2016; kor. Dz.U. L 127 z 23.5.2018 (patrz: https://gdprinfo.eu/).
Dane osobowe (dane) – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej.
Osoba możliwa do zidentyfikowania – osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka

•

•

szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych , psychicznej, ekonomicznej,
kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób,
dostosowywanie lub agregowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Użytkownik – osoba, która odwiedza serwis. Serwis – strona internetowa pod adresem
logicandreligion.com.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?
Serwis został stworzony w celu informowania o wydarzeniach i inicjatywach LARA. Jest to również
miejsce, w którym Użytkownicy mogą korzystać z formularzy w celu zgłaszania referatów na określone
wydarzenia (np. kongresy naukowe, konferencje, seminaria) oraz rejestrować się na takie wydarzenia
(podając tajskie dane i wyrażając wolę zawarcia umowy zwanej Umową, zgodnie z do którego będą
mogli wziąć udział w wydarzeniu i będą musieli uiścić opłatę (szczegóły w Regulaminie).
W związku z tym formularze te gromadzą i przetwarzają podstawowe dane niezbędne do zawarcia
takiej umowy, w tym:
- nazwa,
- adres e-mail,
- instytucja,
- dane do wystawienia rachunku lub faktury (nazwa, adres, NIP).
Dane przetwarzane są w ww. celach do upływu okresu przedawnienia roszczeń określonego w
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm., dalej:
„Kodeksu Cywilnego”) (6 lat) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w tym celu.

4. Komunikacja z LARA
W przypadku kierowania korespondencji do LARA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie przetwarzane są dane osobowe zawarte w tej
korespondencji, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane podane w przesłanej
wiadomości.
W zależności od treści wiadomości wysłanej do LARA dane przetwarzane są w celu:
•

•

komunikacji i odpowiedniego reagowania na treść przesłanej wiadomości, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzielaniu
odpowiedzi na przesłane wiadomości,
nawiązania współpracy z osobami, które chcą skorzystać z usług serwisu – podstawą prawną
art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy. Dane przetwarzane są przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi, a następnie
przechowywane w prawnie uzasadnionym interesie LARA (np. w celu obrony w przypadku
reklamacji lub zapytania).

5. Komu i w jakich okolicznościach LARA przekazuje dane osobowe?
LARA nie korzysta z usług podmiotów trzecich polegających na przekazywaniu danych osobowych
gromadzonych w ramach formularzy w Serwisie. W przypadku nawiązania współpracy z podmiotem
trzecim użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez zmiany w zapisach Polityki Prywatności.
LARA może przekazać instytucji współorganizującej wydarzenie tylko z LARA: nazwiska i instytucje
uczestników.
We wszystkich pozostałych aspektach dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom
lub organom, którym LARA jest upoważniona lub zobowiązana do ich przekazania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

6. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?
Osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
- prawo dostępu do treści danych (RODO art. 15),
- prawo do sprostowania danych (RODO art. 16),
- prawo do usunięcia danych (RODO art. 17),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (RODO art. 18),
- prawo do przenoszenia danych (RODO art. 20),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (RODO art. 21),
- prawo do wycofania zgody (RODO art. 7 ust. 3).
- skarga do organu nadzorczego.

7. Jak skorzystać ze swoich praw?
Swoje prawa możesz realizować poprzez, kontaktując się z administratorem za pośrednictwem adresu
e-mail: lara@logicandreligion.com.

8. W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies przez administratora?
Po wejściu do Serwisu przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła na serwer portalu informacje
takie jak:
•
•
•

adres IP komputera wysyłającego żądanie,
data i godzina dostępu,
strona internetowa, z której następuje dostęp (URL strony odsyłającej),

•
•
•

używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy
dostępu,
informacje o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania portalu,
informacje gromadzone za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy wydajności Serwisu oraz zbierania i
analizowania informacji o wizytach użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na
stronie, odwiedzane strony, historia przeglądania portalu oraz inne dane statystyczne umożliwiające
dostarczanie odpowiednich treści dostosowane do zainteresowań użytkownika. W przypadku, gdy
którykolwiek z plików cookies wykorzystywanych przez LARA przetwarza dane osobowe, przetwarzanie
odbywa się:
•
•

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora,
w zakresie optymalnego funkcjonowania portalu i zapewnienia, że portal LARA jest przyjazny
dla użytkownika, na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony
interes administratora polegający na ochronie jego praw.
W wielu przypadkach domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na przechowywanie
plików cookies na urządzeniu. W każdym czasie można jednak dokonać zmiany ustawień, aby
blokować domyślną obsługę plików cookies lub być informowanym o każdorazowym zamieszczeniu
plików cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. Zmiany w Polityce Prywatności
W celu zapewnienia, że Polityka Prywatności w każdym czasie spełnia aktualne wymogi nałożone przez
prawo, LARA zastrzega sobie prawo do jej zmiany w każdym czasie. LARA poinformuje użytkowników o
wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie
portalu, a w przypadku istotnych zmian, odrębne powiadomienia mogą być dodatkowo wysyłane na
podane przez użytkowników adresy e-mail.

