
Regulamin uczestnictwa
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konferencji jest EcoMS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(50 – 264), ul. Kilińskiego nr 24.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w agendzie konferencji oraz
zobowiązuje się do ich publikacji na stronie internetowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia danej konferencji.
4. Wszystkie wygłaszane prezentacje są objęte prawami autorskimi prelegentów i mogą

służyć jedynie w celach edukacyjnych.
 

Zgłoszenie udziału oraz warunki uczestnictwa

1. Udział w Konferencji jest płatny.
2. Uczestnikiem Konferencji może być każda zainteresowana osoba,

która zarejestruje się online i otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail
potwierdzenie, że została zarejestrowana. Ilość Uczestników jest ograniczona.
Organizator poinformuje na stronie danej konferencji o zakończeniu przyjmowania
zgłoszeń.

3. Na podstawie zgłoszenia online w ciągu 7 dni zostanie wystawiona faktura pro forma z
14 dniowym terminem płatności na dane wskazane w formularzu.

4. Do opłaty prezentowanej na stronie bezpieczenstwowprzemysle.pl oraz w innych
dokumentach dedykowanych konferencji należy doliczyć stawkę VAT 23%.

5. Cena uczestnictwa w konferencji obejmuje: udział w części prezentacyjnej, możliwość
skorzystania ze stoisk konferencyjnych w celu zasięgnięcia porad ekspertów,  materiały
konferencyjne, przerwy kawowe, przerwę lunch-ową, udział w uroczystej kolacji oraz
imienny certyfikat.
W cenę nie jest wliczona opłata za pobyt w hotelu.

6. Wpłaty należy dokonać na konto: EcoMS Consulting Sp. z o.o., Siedziba spółki: ul.
Kilińskiego nr 24, 50-264 Wrocław NIP: 898-19-56-876, KRS: 0000026777 zarej. Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakł: 50 000 PLN Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr rach.: PL 54 1750 1064 0000 0000 0862 8987
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Opłata za konferencję + imię i nazwisko
uczestnika lub numer faktury pro forma.

7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online oznacza akceptację postanowień
powyższego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych
w trakcie trwania konferencji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do
formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

9. Uczestnictwo w konferencji może być odwołane z ponad 30 dniowym wyprzedzeniem
do rozpoczęcia wydarzenia. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa
w konferencji nastąpi na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia lub
z powodu nieobecności uczestnika, organizator ma prawo pobrania całej opłaty. W
przypadku zgłoszenia uczestnictwa na mniej niż 30 dni roboczych przed terminem, nie
ma możliwości bez kosztowej anulacji.



10. W przypadku odwołania lub przełożenia wydarzenia po stroni EcoMS Consulting
klientowi przysługuje zwrot środków za bilet.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna osoba, pod warunkiem
poinformowania Organizatora o tej zmianie i przesłaniu danych takiej osoby najpóźniej
na 3 dni przed rozpoczęciem konferencji.

12. Wszelkie zmiany, reklamacje czy prośby o anulowanie zgłoszenia należy przesyłać na
adres: marta.myskow@ecoms.pl

13. Podczas pobytu na konferencji uczestnicy mogą skorzystać z noclegu w hotelu, w którym
odbędzie się konferencja w zależności od dostępności pokoi.

14. Dodatkowe usługi i zamówienia tj. telefon, parking itp. nie są wliczone w cenę konferencji
i prosimy o ich indywidualne uregulowanie.

15. Za dodatkowe osobiste rachunki odpowiada uczestnik, który jest zobowiązany
do uiszczenia opłaty w hotelu.

Ochrona danych osobowych i przetwarzanie danych

1. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu
bazach danych utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów współpracujących z
Organizatorem w ramach danej konferencji.

2. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne
z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą uczestników
i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział
w konferencji.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
udostępnienie danych rejestracyjnych Partnerom współpracującym
z Organizatorem w ramach danej konferencji oraz na przesłanie uczestnikowi informacji
marketingowej.

5. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać dokumentację fotograficzną i
video. Uczestnictwo w konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i
promocyjnych.

6. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych EcoMS Consulting Sp. z o. o., zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ze zm.).

7. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie
od EcoMS Consulting Sp. z o. o., informacji handlowych w rozumieniu z ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016 r., poz.
1030 ze zm.).



Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
4. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie

internetowej danej konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych
ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z konferencją.

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 

Administrator Danych EcoMS Consulting Sp. z o.o., siedziba spółki: ul. Kilińskiego nr 24, 50-264 Wrocław informuje, iż
Pani/Pana adres e-mail ujawniony został przez Panią/Pana dobrowolnie podczas wcześniejszego kontaktu ze spółką i jest
przetwarzany
w ramach prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, w tym może być wykorzystywany dla marketingu
bezpośredniego produktów lub usług EcoMS Consulting Sp. z o. o. na podstawie art 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Ujawniony adres nie jest udostępniany
odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. Przysługują Pani/Panu uprawnienia określone w art. 32 ust. 1 ww.
ustawy w tym, prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.


