Regulamin Konferencji INNOVATION GARDENS SUMMIT 2019
z dnia 8.03.2019

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Konferencji Innovation Garden Summit 2019 (dalej: Konferencja) jest firma ORANGE
POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 (dalej: OPL).
2. Współorganizatorem
wykonawczym
jest
firma
PROEVENT
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 39a/4, 30-067
Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000561247 (dalej: Proevent).
3. Partnerami Konferencji są firmy zaproszone przez OPL do współpracy przy organizacji Innovation
Gardens Summit 2019 (dalej: Partnerzy). Są to następujące firmy: 4Sync Solutions Sp. z o.o., Cisco
Systems Poland Sp. z o.o., Comarch SA, Ericsson Sp. z o.o., FancyFon SA, Huawei Polska SP. z
o.o., Ingram Micro Sp. z o.o., Integrated Solutions Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska sp. o.o.,
ZTE Poland Sp. z o.o.,
4. Konferencja ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu najnowszych trendów w dziedzinie
nowych technologii.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. W Konferencji mogą wziąć udział wszyscy, którzy wypełnią formularz rejestracji (dostępny na
stronie internetowej Konferencji), podając przy tym wszystkie wymagane dane, oraz otrzymają od
Organizatora potwierdzenie rejestracji.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji (wysłanie formularza rejestracyjnego) jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
3. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji nie jest
równoznaczne z uzyskaniem wejściówki. Gwarancję udziału stanowi potwierdzenie rejestracji
przesłane przez Organizatorów.
§ 3 Zasady i przebieg Konferencji
1. Uczestnictwo w Konferencji oznacza udział w wydarzeniach, które odbędą się w dniach od 10 do
12 kwietnia 2019 r. na terenie Miasteczka OPL w Warszawie (Al. Jerozolimskie 160).
2. OPL w ramach Konferencji zapewnia możliwość uczestniczenia w spotkaniach plenarnych oraz
części wystawowej wydarzenia.
3. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania się na wybrane warsztaty, uczestnictwo w których
wymaga wcześniejszej rejestracji (osobnej względem zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
wskazanego w § 2) oraz otrzymania potwierdzenia od OPL.
4. OPL zapewni uczestnikom dostęp do bufetu z poczęstunkiem oraz napojów w czasie przerwy
kawowej, a także wręczy każdemu uczestnikowi jeden voucher na danie obiadowe. OPL nie
pokrywa żadnych innych kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji.
5. OPL nie wyraża zgody na przekazywanie zaproszenia na Konferencję osobom trzecim bez
każdorazowej zgody OPL.
6. Agenda Konferencji może ulec zmianie, o czym OPL będzie informował uczestników na bieżąco.
7. OPL nie gwarantuje uczestnictwa jakichkolwiek osób bądź przedstawicieli innych podmiotów
wskazanych w agendzie.
8. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do zachowywania się zgodnie z prawem oraz ogólnie
przyjętymi normami społecznymi stosownymi do rangi i konwencji wydarzenia. Osoby
nieprzestrzegające tego zobowiązania, w szczególności znajdujące się pod widocznym wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających, mogą zostać decyzją przedstawicieli OPL lub Proevent
pozbawione statusu uczestnika, co wiązać się będzie z obowiązkiem natychmiastowego
opuszczenia terenu, na którym odbywać się będzie Konferencja.
§ 4 Warunki rezygnacji i reklamacje
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1. Wszelkie roszczenia, reklamacje i uwagi co do przebiegu Konferencji można składać wyłącznie
mailowo do OPL, na adres IGSummit@orange.com, w terminie 14 dni od zakończenia konferencji.
2. Podstawą reklamacji może być wyłącznie niedochowanie warunków niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez OPL w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Decyzja OPL
w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji
OPL mailem na adres podany w reklamacji.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady przebiegu Konferencji.
2. OPL jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie,
także podczas trwania Konferencji. O ewentualnych zmianach w niniejszym Regulaminie OPL
każdorazowo zawiadomi uczestników.
3. Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu Konferencji posiada OPL. Decyzje OPL mają charakter
ostateczny.
4. Uczestnik zgłaszając udział w Konferencji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konferencji,
nie zgłasza uwag co do jego treści oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 6 Dane osobowe uczestników
1. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Konferencji będzie się odbywało na podstawie
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz Rozporządzenia
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 (dalej: RODO).
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji jest OPL.
3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników jest organizacja i przeprowadzenie
Konferencji oraz przeprowadzenie działań marketingowych (po uzyskaniu odpowiedniej zgody
uczestnika).
4. OPL udostępni Proevent dane uczestników Konferencji w celu umożliwienia przeprowadzenia
Konferencji, w tym zwłaszcza przeprowadzenia procesu rejestracji.
5. OPL udostępni Partnerom dane tych uczestników Konferencji, którzy wyrazili zgodę na
udostępnianie przez Organizatora Partnerom ich danych osobowych w celach prowadzenia działań
marketingowych na etapie rejestracji na wydarzenie. Udostępniane dane będą obejmować: imię
i nazwisko, pełnione stanowisko lub funkcję, nazwę firmy, adres e-mail i numer telefonu.
6. Listę Partnerów OPL wskazanych w powyższym ustępie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
7. Dane osobowe uczestników OPL przetwarzać będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
w celu organizacji uczestnictwa w Konferencji. Podanie danych osobowych uczestników jest
w pełni dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek uczestnictwa w Konferencji.
8. Odbiorcami danych osobowych uczestników jest OPL i Proevent w zakresie swoich obowiązków
służbowych, w związku z organizacją Konferencji. W przypadku uczestników, którzy wyrażą na to
zgodę, odbiorcami będą także Partnerzy Konferencji.
9. Dane osobowe każdego z uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Konferencji
lub cofnięcia przez niego zgody na ich przetwarzanie.
10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
11. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane kontaktowe Administratora: Orange Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych OPL jest Jarosław
Chmielewski.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – Lista Partnerów
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