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Regulamin XIV Kongresu Inwestycyjnego Xelion 

Niniejszy „Regulamin XIV Kongresu Inwestycyjnego Xelion” („Regulamin”) określa ogólne zasady oraz sposób realizacji usługi w postaci XIV 
Kongresu Inwestycyjnego Xelion, który odbędzie się 10 marca 2022 r. w formie webinarium („Kongres”), zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa jest świadczona przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Puławskiej 107, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000061809 („DI Xelion”). 

Regulamin określa m.in.: 
a) prawa i obowiązki DI Xelion oraz Uczestników związane z uczestnictwem w Kongresie; 
b) zasady wyłączenia odpowiedzialności DI Xelion w związku z organizacją Kongresu; 
c) warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez DI Xelion w związku z organizacją Kongresu. 

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zgłoszeniem udziału w Kongresie i do jego przestrzegania.  

1. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący: 

1) Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną zawierającą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub 
zawodową tej osoby, 

2) potencjalny Uczestnik – osoba, która zamierza zawrzeć z DI Xelion Umowę, 

3) RODO – Rozporządzenie 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), 

4) Serwis – strona internetowa dostępna na podstawie indywidualnych danych dostępowych (link) pod adresem www.kongresxelion.pl, w 
ramach której DI Xelion udostępnia informacje dotyczące Kongresu oraz w ramach której możliwy jest udział w  Kongresie, 

5) Uczestnik – osoba, która zawarła z DI Xelion Umowę, 

6) Umowa – zawarta pomiędzy Uczestnikiem i DI Xelion umowa, której przedmiotem jest udział Uczestnika w Kongresie, 

7) ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  

2. Zawarcie i realizacja Umowy 

1) Zgłoszenie udziału w Kongresie, dostęp do Serwisu i udział w Kongresie są bezpłatne. 

2) Do uczestnictwa w Kongresie niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto 
poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarka internetowa, umożliwiające dostęp do Serwisu i obejrzenie transmisji 
video. Uczestnik samodzielnie ponosi koszty związane z zapewnieniem dostępu do Internetu. 

3) Udział w Kongresie wymaga zawarcia Umowy. Umowa jest zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu, który stanowi jej integralną 
treść. 

4) W celu zawarcia Umowy potencjalny Uczestnik dokonuje zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w Kongresie z wykorzystaniem 
udostępnionego przez DI Xelion elektronicznego formularza rejestracyjnego, podając następujące dane: płeć, imię i nazwisko, adres 
poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miasto. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez DI Xelion przyjęcia 
zgłoszenia udziału w Kongresie poprzez przekazanie, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym wiadomości 
zawierającej indywidualne dane dostępowe do Serwisu. 

5) Potencjalny Uczestnik ma możliwość złożenia dodatkowych oświadczeń o wyrażeniu zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego 
produktów i usług DI Xelion poprzez przesyłanie za pośrednictwem e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny informacji o charakterze 
marketingowym. Wyrażenie tych zgód jest dobrowolne i nie warunkuje udziału w Kongresie. 

6) Po uzyskaniu indywidualnych danych dostępowych do Serwisu Uczestnik ma prawo udziału w Kongresie w formie transmisji online 
prowadzonej na żywo w dniu 10 marca 2022 r.  

7) DI Xelion zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu. DI Xelion jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Uczestników o zmianie termninu Kongresu, za pośrednictwem przekazanej przez DI Xelion informacji na adres e-mail, jednak nie później 
niż w terminie 3 dni przed datą Kongresu. 

8) Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. Zabronione jest również przekazywanie 
danych dostępowych do Serwisu i udziału w Kongresie osobom trzecim. 

9) DI Xelion zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu lub warunków technicznych jego organizacji z ważnych powodów lub 
powodów niezależnych od DI Xelion, przy czym zmiany te nie będą wiązały się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez 
Uczestnika.  

10) Dostrzeżone przez Uczestnika i zgłoszone DI Xelion wady techniczne Serwisu lub transmisji Kongresu, będą usuwane stosownie do 
kształtowanego przez DI Xelion w toku bieżącej działalności planu organizacji Kongresu i zarządzania serwisem. DI Xelion nie jest 
zobowiązany do usuwania usterek czy wad w innym - aniżeli wyżej podanym – zakresie i trybie, w szczególności Uczestnikowi nie 
przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie. 

11) DI Xelion może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Kongresu, w tym wypowiedzi Uczestników (również za pośrednictwem 
chat). 

12) Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu Kongresu. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez 
zgody DI Xelion, DI Xelion może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania 
dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet.  

13) Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i udziału w Kongresie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, 
zasadami współżycia społecznego, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania 
praw innych Uczestników.  

14) W przypadku gdy Uczestnik w związku z Umową będzie naruszał prawo, postanowienia Regulaminu, zasady współżycia społecznego 
lub dobre obyczaje, DI Xelion jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. zablokowania Uczestnikowi 
dostępu do Serwisu lub udziału w Kongresie.  
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3. Przetwarzanie danych 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest DI Xelion.   

2) W każdym przypadku Uczestnik może skontaktować bezpośrednio z powołanym w DI Xelion Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@xelion.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Dom 
Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”). 

3) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach związanych z podjęciem przez DI Xelion działań organizacyjnych 
umożliwiających uczestnictwo w Kongresie. Brak podania wszystkich danych osobowych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia udziału w 
Kongresie.  

4) Cel, podstawa i okres przetwarzania danych: 

Cel Podstawa prawna Okres przechowania 

 Rejestracja udziału w Kongresie.  

 Obsługa zgłoszenia udziału w Kongresie, w tym skontaktowania się 
z Uczestnikiem przez DI Xelion w celu potwierdzenia zgłoszenia 
uczestnictwa w Kongresie oraz przekazania informacji 
organizacyjnych dotyczących Kongresu. 

 Kontakt z Uczestnikiem po Kongresie w sprawach związanych z 
tym wydarzeniem, np. przekazanie podsumowania, prośba o 
opinię. 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
gdyż jest to niezbędne do 
wykonania Umowy.  

Maksymalnie do 31 
grudnia 2022 r. 

 Ewidencja uczestników spotkań organizowanych przez DI Xelion 
(ochrona interesów chronionych prawem). 

 Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.  

 Ustalenie, dochodzenia i obrona przed roszczeniami. 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 
na podstawie 
uzasadnionego interesu 
prawnego DI Xelion.  

Do czasu upływu 
terminów przedawnienia 
roszczeń. 

 Kontakt w celach marketingowych usług własnych (jeżeli Uczestnik 
dodatkowo  udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
celu marketingu bezpośredniego produktów i usług  DI Xelion oraz 
zgody na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail lub numeru 
telefonu). 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – 
zgoda na przetwarzanie 
danych na potrzeby 
kontaktu przez DI Xelion 
w celach marketingowych.  

Do czasu wycofania 
zgody lub upływu 
terminów przedawnienia 
roszczeń. 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DI Xelion, m.in. dostawcom usług 
związanych z organizacją Kongresu oraz Partnerom Xelion (profesjonalny opiekun klienta), przy czym takie podmioty przetwarzają dane 
na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą być przekazywane do niektórych 
dostawców i podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych 
odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy 
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach 
wynikających z przepisów prawa. 

6) Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do 
profilowania. 

7) Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia 
zgody oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji tych praw należy zwracać się do Inspektora Ochrony Danych w sposób 
wskazany ust. 1). 

8) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

9) Polityka prywatności oraz zasady korzystania przez DI Xelion z plików cookies zostały opisane na stronie internetowej pod adresem 
https://www.xelion.pl/wykorzystanie-cookies.  

4. Treści związane z Kongresem, własność intelektualna i prawa autorskie 

1) Treści prezentowane w Serwisie i podczas Kongresu lub w związku z nim: 

a) stanowią wyłącznie wyraz wiedzy oraz prywatnych poglądów ich autorów według stanu na dzień prezentacji i nie mogą być 
interpretowane w inny sposób. Treści te zostały przygotowane z rzetelnością i starannością, autorzy ani DI Xelion nie gwarantują 
jednak ich poprawności, kompletności i dokładności, 

b) nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowią rekomendacji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w 
ramach tej usługi, jak też nie stanowią „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji 
inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Treści te są niezależnie od oceny 
indywidualnej sytuacji Uczestnika (m.in. poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia 
inwestycyjnego) oraz nie uwzględniają sytuacji finansowej, potrzeb, cech i celów inwestycyjnych Uczestnika, 

c) nie stanowią wobec kogokolwiek zapewnień ani zobowiązań natury prawnej ze strony DI Xelion,  

d) nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez DI Xelion lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji 
inwestycyjnej. 

2) Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a także treści i materiały związane z Kongresem, a w szczególności teksty, rozwiązania 
nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały 
audio i wideo lub opracowania stanowią własność DI Xelion lub podmiotu zarządzającego Serwisem, wyłączając te, które stanowią 
odrębną własność innych podmiotów. 

3) Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, udostępnianie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, 
sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych 
materiałów nie jest dopuszczalne bez pisemnej zgody DI Xelion. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie 
treści i przebiegu Kongresu, bez pisemnej zgody DI Xelion. 

 



  
 
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. 
ul. Puławska 107 tel. 22 565 44 00 www.xelion.pl  
02-595 Warszawa fax 22 565 44 01 kontakt@xelion.pl  
 
Wpisany pod numerem KRS 0000061809 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP 725-14-09-492, wysokość kapitału zakładowego: 13 464 411 zł. 

5. Reklamacje 

1) Uczestnik może zgłosić DI Xelion reklamację dotyczącą problemów z uczestnictwem w Kongresie. Reklamacje mogą być zgłaszane 
pocztą elektroniczną na adres reklamacje@xelion.pl.  

2) Każda reklamacja winna zawierać: 
a) dane Uczestnika, w tym dane kontaktowe, wskazane DI Xelion podczas rejestracji, 
b) szczegółowy opis problemu. 

3) Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez DI Xelion niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni 
od dnia jej zgłoszenia. DI Xelion udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.  

6. Zasady odnoszące się do Konsumentów 

1) Do czasu rozpoczęcia Kongresu, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia 
rozpoczyna bieg od dnia zawarcia Umowy. 

2) Konsument odstępuje od Umowy poprzez złożenie DI Xelion w formie elektronicznej (na adres kongres@xelion.pl) oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3) W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich 
zobowiązań. 

4) Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w stosunku do których DI Xelion wykonał w pełni 
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu usługi przez Organizatora utraci prawo do 
odstąpienia od umowy. 

5) Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma 
charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Skorzystanie z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może odbywać się w następujący sposób: 

a) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 
Handlowej,  

b) Konsument może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny 
działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy wskazanej w pkt 1. 

Informacje o zasadach dostępu do wyżej wskazanych  procedur znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl (http://polubowne.uokik.gov.pl lub www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl). 

Konsument może również zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są 
zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest 
udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej  konsumentom. Więcej informacji w tym zakresie  
znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl 
(http://polubowne.uokik.gov.pl  lub www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl). 

Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), 
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

6) W przypadku Konsumentów w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy 
ustawy o prawach konsumenta. 

7. Odpowiedzialność DI Xelion 

1) DI Xelion nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści udostępnionych lub prezentowanych w 
związku z Kongresem.  

2) W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przepisami prawa, DI Xelion nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z 
udziałem Uczestników w Kongresie, w tym za szkody związane z udziałem lub niemożnością udziału w Kongresie, tj.  za szkody: 

a) wynikłe z wad, awarii, usterek lub błędów danych związanych dostępem do Serwisu, udziałem w Kongresie, 

b) spowodowane podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego 
adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu.  

c) spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą 
teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od DI Xelion. 

3) DI Xelion nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu, Kongresu spowodowane siłą wyższą, 
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika. 

4) DI Xelion nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres 
poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału w Kongresie oraz za usuwanie lub blokowanie wiadomości 
elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Uczestnika. 

8. Postanowienia końcowe 

1) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem www.xelion.pl/kongres2022 w formie umożliwiającej 
jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. 

2) DI Xelion zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z następujących powodów: 

a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na świadczone przez DI Xelion usługi, 

b) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w lit. a) powyżej, będącej skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, 
rekomendacji lub innych aktów wydanych przez właściwe organy lub urzędy, 

c) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług świadczonych przez DI Xelion, 

d) konieczności sprostowania oczywistych omyłek lub zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu. 
 

3)  O treści zmian Regulaminu DI Xelion obwieszcza na stronie internetowej pod adresem www.xelion.pl/kongres2022 nie później niż 3 dni 
przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. Ponadto, Uczestnicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem przekazanej przez DI Xelion 
informacji na adres e-mail w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 3 dni 
od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie poinformuje DI Xelion o braku akceptacji 
zmiany Regulaminu, zostaje związany postanowieniami Regulaminu w nowym brzmieniu.  

4) Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a DI Xelion podlegają prawu polskiemu. 



  
 
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. 
ul. Puławska 107 tel. 22 565 44 00 www.xelion.pl  
02-595 Warszawa fax 22 565 44 01 kontakt@xelion.pl  
 
Wpisany pod numerem KRS 0000061809 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP 725-14-09-492, wysokość kapitału zakładowego: 13 464 411 zł. 

5) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, DI Xelion i Uczestnik będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. 
Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy nierozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy 
powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w punkcie 6 Regulaminu. 

6) Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2022 r. 


