Regulamin konferencji #digitalfest 2019
I. Postanowienia ogólne.
1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza
wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityki
Prywatności.
2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także
prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie,
za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów
partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.),
przysługują FIGAT i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję)
udzieloną przez FIGAT.
3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji
Użytkownik może skontaktować się z FIGAT poprzez pocztę e-mail, pod adresem
kontakt@figat.org.pl, albo telefonicznie, pod numerem 690 495 085.

II. Definicje.
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konferencji
#digitalfest („Konferencja”), która odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. w kinie
Multikino w Krakowie (30-962), ul. Dobrego Pasterza 128, w tym zasad rejestracji
uczestników
poprzez
serwis
internetowy
Konferencji
dostępny
na
https://www.digitalfest.pl/ („Serwis”) oraz zasady dokonywania opłaty za
uczestnictwo.
2. Organizatorem
konferencji
(„Organizator”)
jest
Fundacja
Inicjatyw
Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych z siedzibą w Krakowie przy ul.
Podole 60, 30-394 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000710900, REGON: 369045732, posiadającą NIP 6793162515, reprezentowaną
przez Prezesa Zarządu Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i
Technologicznych.
3. Ustalony przez Organizatora szczegółowy program Konferencji („Agenda”),
udostępniony w Serwisie ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
4. „Uczestnikiem” Konferencji jest osoba pełnoletnia uprawniona do udziału w
Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt.
IV Regulaminu. Osoba niepełnoletnia może być Uczestnikiem wyłącznie po uzyskaniu
zgody Organizatora. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do

5.

6.

7.
8.

udziału w #digitalfest po wcześniejszej weryfikacji przez Organizatora (tylko i
wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego). Prosimy o wcześniejszy kontakt
e-mailowy na adres: kontakt@figat.org.pl.
Regulamin znajduje również odpowiednie zastosowanie do osób wybranych przez
Organizatora, które wygłoszą prelekcję podczas Konferencji na ustalony temat
„Prelegenci”.
Informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika oraz Zamawiającego na
adresy e-mail wskazane w Formularzu zgłoszeniowym, kończąca proces Rejestracji to
„Potwierdzenie udziału”;
„Rejestracja” - proces zgłaszania Uczestnika do udziału w konferencji.
„Platforma” – strona internetowa, do której następuje przekierowanie z Serwisu
celem zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika lub Prelegenta
(Rejestracja).

III. Rejestracja
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego
(„Formularz Rejestracyjny”). Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak istniej
możliwość wykupienie odpłatnych wejściówek, które zawierają dodatkowe
świadczenia, jeżeli takowe będą dystrybuowane.
2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą
rozpoczęcia Konferencji.
3. Poprzez przesłanie Formularza Rejestracyjnego do Organizatora zamawiający składa
Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści
Regulaminu, ewentualnego cennika a także Formularza Rejestracyjnego.
4. Rejestracja na wydarzenie nie jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca na salach, gdzie
przeprowadzone zostaną prezentację. Ilość miejsc na salach jest ograniczona, dlatego
Organizator nie daje żadnej gwarancji, iż w dniu wydarzenia wszyscy zarejestrowani
Uczestnicy znajdą miejsce siedzące.

IV. Organizacja Konferencji
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do
Formularza Rejestracyjnego błędnych danych przez Uczestnika.
2. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez podmiot zewnętrzny działający
na zlecenie Organizatora. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z
wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora
wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie Konferencji przez Organizatora lub
osoby działające na zlecenie i za zgodą Organizatora. Zgoda powyższa obejmuje w
szczególności utrwalenie wizerunku Uczestnika na dowolnym nośniku, w dowolnej
formie, w tym w postaci zdjęć́ i materiałów wideo i wykorzystanie utrwalonego
wizerunku w celach komercyjnych, handlowych, marketingowych, reklamowych i
promocyjnych (w tym w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i
materiałach reklamowych Konferencji) związanych pośrednio lub bezpośrednio z
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działalnością Organizatora w Polsce i poza granicami Polski podejmowanych przez
Organizatora lub osoby trzecie działające w porozumieniu z Organizatorem. Powyższa
zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, stanowiska
służbowego, głosu i wypowiedzi udzielonych dobrowolnie przez Uczestnika w trakcie
Konferencji (np. w formie wywiadu przez kamerą). Jednocześnie Organizator
zastrzega, że filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Konferencji bez zgody
Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku,
gdy utrwalenie i wykorzystanie wizerunku (a także imienia, nazwiska, wypowiedzi,
głosu) nastąpiło bez jego zgody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione
lub skradzione podczas Konferencji. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za
zniszczenia dokonane w miejscu organizacji Konferencji.
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora
otrzymanego od Organizatora, przez cały czas trwania Konferencji, a przy rejestracji
winien jest okazać bilet w wersji papierowej lub elektronicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji
z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz dokonywania ewentualnych zmian w
programie udostępnionym w Serwisie Internetowym Konferencji. Z tego tytułu
Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
Organizator zobowiązuje się przy tym do publikacji w Serwisie Internetowym
Konferencji aktualnych informacji dotyczących Konferencji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania Konferencji,
zmiany terminu lub miejsca konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora (np.
pożar, kataklizm, itp.).

V. Reklamacja
1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres mail: kontakt@figat.org.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje mogą byś składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W
przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej
otrzymania.
4. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 3. Organizator poinformuje o tym
składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie
Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

VI. Dane osobowy
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatyw Gospodarczych,
Analitycznych i Technologicznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, 30-394
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000710900, REGON:
369045732, posiadającą NIP 6793162515, reprezentowaną przez Prezes Zarządu
Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnikow podane w Formularzu Rejestracji
w celu związanym z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celach marketingowych
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z pozn. zm.). Uczestnikowi przysługuje
prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, w tym także prawo ich
poprawiania.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w Formularzu
Rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział
w Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych,
związanych z prezentacją działalności i oferty Organizatora oraz jej partnerów, jeśli
osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
rejestracji Uczestnika. W przypadku rejestracji dokonanej na rzecz firmy, Organizator
może przetwarzać w powyższym celu jedynie dane osobowe osoby zgłaszającej, która
może wyrazić na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
rejestracji Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników
następuje w oparciu o zgodę udzieloną za pośrednictwem formularza potwierdzenia
udziału w Konferencji. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w
powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału
w Konferencji.
Organizator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w
Konferencji w charakterze Prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych
wniosków i wyborem Prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem
Prelegenta w Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia Prelegenta i jest w pełni dobrowolne,
choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze
Prelegenta.
Osobom, o których mowa w pkt. IV i V przysługuje prawo wglądu do własnych danych
osobowych i ich poprawiania.
Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Organizator udostępnia dane osobowe w
przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VII. Zasady porządkowe
1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązany jest są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu
korzystania z obiektu, w którym będzie odbywać się Konferencja dostępnego pod
linkiem https://multikino.pl/informacje/regulaminy oraz Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego dostępnej pod linkiem https://multikino.pl/informacje/regulaminy .
3. Uczestnicy oraz Prelegenci na Konferencji są obowiązani do poszanowania praw i
godności osobistej innych Uczestników i Prelegentów.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W razie zaistnienia sporu, Organizator i Uczestnik rozwiążą go polubownie. W razie,
gdyby polubowne rozwiązanie sporu nie było możliwe właściwym dla rozstrzygnięcia
sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
2. Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym Konferencji. Na życzenie
Uczestnika, Organizator wyśle Regulamin na adres e-mail Uczestnika podany w trakcie
Rejestracji.
3. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi Formularz Rejestracyjny
odbywa się drogą elektroniczną po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w
Zgłoszeniu, a po stronie Organizatora na następujący adres e-mail:
kontakt@figat.org.pl.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 października 2019 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie
Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie
Internetowym Konferencji dostępny przez 14 dni przed dniem planowanego wejścia
w życie zmiany Regulaminu zawierający zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku,
gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na zmiany Regulaminu, zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie Organizatora.

…………………........................, dn. ......................

................................................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

Fundacja Inicjatyw Gospodarczych,
Analitycznych i Technologicznych
ul. Podole 60
30-394 Kraków
nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od zamówienia opłaconego fakturą o nr ....................
zawartej dnia .......................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi

…………………………………………… .....................................
podpis konsumenta

