Regulamin Konferencji
Regulamin Konferencji „Geek Speak” zwany w dalszej części dokumentu „Regulaminem”

§1. ORGANIZACJA KONFERENCJI
1. Organizatorem Konferencji „Geek Speak” (zwanej dalej „Konferencją”), Ceneo.pl sp. z o.o., z
siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634928, NIP
5252674781, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000,00 złotych (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji oraz reguluje warunki uczestnictwa w konferencji,
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konferencji określa
wyłącznie niniejszy Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie
charakter informacyjny.
3. Regulamin Konferencji dostępny jest nieprzerwanie na stronie www pod adresem URL:
geekspeak.pl, w siedzibie Organizatora oraz na życzenie Uczestnika może zostać wysłany pocztą.
4. Stroną promującą Konferencję jest geekspeak.pl.
§2. WARUNKI UCESTNICTWA
1. Konferencja rozpoczyna się dnia 20.09.2018 o godz. 15:00 i będzie trwała do godz. 21:00.
2. Konferencja będzie miała miejsce w biurze Organizatora mieszczącym się przy ul. Legnickiej 48 G
(Business Garden, Vp.), 54 – 202 Wrocław.
3. W konferencji może uczestniczyć osoba (dalej „Uczestnik”), która spełnia łącznie następujące
warunki:
a. jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przebywającą lub
zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
b. prawidłowo przejdzie proces rejestracji, który został scharakteryzowany w §3.
c. spełnia wymogi niniejszego Regulaminu;
4. W przypadku, gdy Uczestnik podejmie jakiekolwiek działania mogące zakłócić przebieg rejestracji,
przebieg Konferencji, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu czy jego stan będzie
wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, Organizator może, po
uprzednim powiadomieniu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konferencji.
§3. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1.
2.
3.
4.

Rejestracja oraz udział w Konferencji są w pełni darmowe, a udział w niej jest dobrowolny.
Liczba miejsc została ograniczona do 100 osób.
Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www pod adresem URL geekspeak.pl
Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola do uzupełnienia:
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. adres e-mail Uczestnika;
c. rozmiar koszulki;
5. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób niespełniający wymogów Regulaminu, w
szczególności niepełne, zniekształcone, w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego
czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nim danych lub podanie nieprawidłowych
danych będzie traktowane jako nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i taki
formularz rejestracyjny będzie wykluczony z rejestracji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku
wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.
8. Po pozytywnym zweryfikowaniu informacji, podanych w poprawnie wypełnionym formularzu
rejestracyjnym, wskazanym w pkt 4 lit. a – c powyżej, Organizator podejmie decyzję o
zakwalifikowaniu Uczestnika do Konferencji. Uczestnik zostanie powiadomiony o podjętej decyzji
za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany w wypełnionym
formularzu rejestracyjnym.
§4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji wyłącznie poprzez przesłanie pisemnego
oświadczenia o rezygnacji, przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@geekspeak.pl
2. Organizator potwierdzi przyjęcie rezygnacji poprzez wiadomość elektroniczną zaadresowaną na
adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
§5. ODWOŁANIE KONFERENCJI/ZMIANA TERMINU KONFERENCJI
1. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Konferencji, gdy nie uzyska
minimalnej liczby Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konferencji w przypadku
zaistnienia tzw. Siły Wyższej.
3. Poprzez Siłę Wyższą rozumie się: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, niezależne od woli
Organizatora, wywołane przyczyną zewnętrzną, któremu przy zachowaniu staranności nie da się
zapobiec, uniemożliwiając przebieg Konferencji w całości lub w części jak np.: trzęsienie ziemi,
wszelkie działania wojenne, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy, strajki, akty władzy publicznej
wyłączające lub istotnie ograniczające możliwość przeprowadzenie Konferencji.
4. O zmianie terminu lub odwołaniu Konferencji Uczestnicy powiadomieni zostaną poprzez pocztę
elektroniczną oraz na stronie www dedykowanej konferencji dostępnej pod adresem URL:
geekspeak.pl.
§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za utracone przez Uczestników korzyści związane z
odwołaniem lub zmianą terminu Konferencji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestnika pozostawione
na terenie obiektu Business Garden, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego
wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane na terenie miejsca, w którym
odbywa się Konferencja jak również dokonane przez niego zniszczenia na terenie obiektu
Business Garden.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ochrony ppoż., jak
również zobowiązany jest do stosowania instrukcji oraz poleceń kierowanych do niego przez
Organizatora.
§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następującym zakresie: imienia, nazwiska,
adresu e-mail.
3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Uczestnika w procesie rejestracji.

4. Dane osobowe Uczestników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konferencji.
5. Podanie danych przez Uczestników jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji Uczestników
Konferencji. Uczestnikom Konferencji przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych
osobowych, kopii danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia podanych danych osobowych,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a
także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W celu realizacji
wymienionych wyżej praw podmiotowych należy wysłać korespondencję elektroniczną na adres
e-mail Organizatora: info@geekspeak.pl lub iod@ceneo.pl
6. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, nie będzie dokonywane profilowanie.
§8. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konferencji oraz w terminie 14 dni od dnia jej
zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla
pocztowego nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres
Organizatora, tj. Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 G, 54 – 202 Wrocław, z dopiskiem „Konferencja Geek
Speak”.
2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
3. Reklamacje wpływające po terminie określonym w § 8 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie
podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
5. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez reklamującego
zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez reklamującego listu
poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
6. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym,
wysłanym na adres reklamującego.
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed przystąpieniem do Konferencji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią
Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

