REGULAMIN
KONFERENCJA DIGITAL CHAMPIONS 2019
VI Forum Liderów Cyfrowego Biznesu
I.

Postanowienia ogólne:
1. Temat: „CYBERCOMPETITION – MASTERING DIGITAL WARFARE IN BUSINESS, CULTURE
& POLITICS”.
2. Organizator: RETHINK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa.
3. Wydarzenie: Konferencja
4. Termin: 14-15 listopada 2019 r.
5. Miejsce: Google Campus Warsaw, pl. Konesera 10 w Warszawie.
6. Przewidywany czas trwania: godz. 9:00–17:00 oraz Gala Konferencji wieczorem
14 listopada/pierwszego dnia Konferencji.
7. Serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: digitalchampions.pl
8. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia udziału w Konferencji i obowiązują
wszystkich Uczestników. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konferencji.

II. Zasady zgłoszenia i odwołania udziału:
1. Udział w Konferencji należy zgłaszać poprzez formularz rejestracyjny, który dostępny jest na
stronie internetowej digitalchampions.pl
2. Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Konferencji upływa w dniu wskazanym przez
Organizatora. Ilość miejsc jest ograniczona.
3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia
formularza rejestracyjnego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
5. Wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień
Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz
zobowiązanie się do przestrzegania przepisów porządkowych oraz instrukcji i poleceń
organizacyjno-technicznych organizatora i zarządzających obiektem, w którym odbywa się
Konferencja a także wszelkich innych ustaleń, dokonanych między Uczestnikiem
a Organizatorem.
6. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Organizator wysyła informację drogą elektroniczną,
będącą potwierdzeniem wpłynięcia zgłoszenia.
7. Po weryfikacji formularza Organizator wysyła informację drogą elektroniczną, będącą
potwierdzeniem rejestracji na Konferencję.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji na Konferencję, informując o tym
zainteresowanego drogą elektroniczną.
9. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnik może zdecydować o wniesieniu opcjonalnej
opłaty, zgodnie z warunkami podanymi na stronie Konferencji. Opłata obejmuje wyłącznie zakres
dodatkowych świadczeń podanych w opisie opłaty.
10. Opłaty za dodatkowe świadczenia należy dokonywać zgodnie z informacjami na stronie
Konferencji (przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego).
11. Organizator wystawi elektroniczną fakturę VAT tytułem dokonanych opłat, na dane podane
w formularzu rejestracyjnym.
12. Uczestnik, który wniósł opcjonalną opłatę może odwołać udział w Konferencji bez ponoszenia
kosztów rezygnacji w terminie do 8 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Konferencji. Przez
dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Rezygnacja wymaga formy pisemnej, w tym może zostać
dokonana emailem.
13. W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 8 dni roboczych stosowane będą
następujące zasady kosztów rezygnacji:
a) w terminie 6-8 dni roboczych - 50% opłaty
b) w terminie poniżej 6 dni roboczych – 100% opłaty
14. Koszty przejazdu i zakwaterowania nie są objęte opłatami konferencyjnymi i każdy Uczestnik
pokrywa je we własnym zakresie.
15. Konferencja będzie transmitowana online za pośrednictwem internetu (streaming), filmowana
i fotografowana przez Organizatora.
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16. Biorąc udział w Konferencji Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych
osobowych w postaci wizerunku i możliwość rozpowszechniania przez RETHINK wizerunku
i wypowiedzi utrwalonych podczas Konferencji w postaci fotografii cyfrowej i nagrania video,
samodzielnie lub w połączeniu z innymi osobami, w celu informowania o przedmiocie
działalności i organizowanych wydarzeniach, poprzez umieszczanie w mediach internetowych
(m.in. strona www, Facebook, LinkedIn, w tym jako linki), zamieszczanie w materiałach
informacyjnych i promocyjnych RETHINK (np. broszury, foldery). Powyższe ustalenia dotyczą
przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa
w Konferencji. Zgoda nie jest ograniczona w czasie ani terytorialnie.
III. Polityka Prywatności :
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Organizator
Konferencji - RETHINK Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 16/4, 00-680 Warszawa,
email: r3think@r3think.pl, tel. +48 722 215 064.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych oraz
organizacyjnych związanych z konferencjami Administratora pod nazwą Digital Champions.
Przetwarzane dane osobowe to imię, nazwisko, stanowisko, firma i dane kontaktowe (w tym adres
email) podane w formularzu rejestracyjnym Konferencji, jak również adres IP oraz dane z plików
cookies zbierane za odrębną zgodą użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej
Konferencji.
3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) – na podstawie zgody w zakresie przetwarzania wizerunku, art. 6 Ust. 1 b) RODO
- gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w celu
rejestracji i uczestnictwa w Konferencji i rozliczenia opłat opcjonalnych, na podstawie art. 6. Ust. 1
f) RODO- gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora lub strony trzeciej - w celu przekazania danych uczestników zaufanym partnerom
biznesowym Konferencji, zapewnienia jej sprawnej i bezpiecznej organizacji oraz marketingu
bezpośredniego usług Administratora, jak również na podstawie art. 6 Ust 1 c) RODO – gdy jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – m.in. w celu spełnienia
obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych.
4. Prawnie uzasadnione interesy Administratora to wszystkie działania związane z marketingiem
i organizacją Konferencji, która jest sponsorowana przez jego partnerów biznesowych, jak również
marketing bezpośredni Administratora. W szczególności, z uwagi na co do zasady nieodpłatny
charakter Konferencji, Administrator współpracuje z renomowanymi firmami - sponsorami
Konferencji, którzy są jego zaufanymi partnerami biznesowymi i którym udostępnia dane
uczestników w celach komunikacyjnych i marketingowych, co umożliwia uczestnikom nieodpłatne
uczestniczenie w Konferencji na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
Administrator ogranicza udostępnienie danych uczestników jedynie do Partnerów Złotych
i Srebrnych Konferencji, lista Partnerów znajduje się na stronie konferencji digitalchampions.pl.
Wobec wskazanego wyżej przetwarzania interesy lub podstawowe prawa i wolności uczestników
nie przeważają nad interesami Administratora.
5. Odbiorcami danych mogą być zaufani partnerzy Administratora – kategorie Partner Złoty i Partner
Srebrny wskazani powyżej, jak również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora
w celach wsparcia organizacji konferencji (np. platforma Conrego, podmioty świadczące usługi PR,
IT i księgowe).
6. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku
udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających zgodę,
w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
w przypadku obowiązku prawnego administratora – przez czas trwania obowiązku, a w przypadku,
gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub stron trzecich –
do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, w tym związanego z ewentualnymi roszczeniami,
to jest do ich przedawnienia.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub zawartej umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres r3think@r3think.pl lub wysłanie listu na
adres Administratora podany powyżej.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Dane uzyskane za odrębną zgodą z plików cookies
mogą być profilowane w celach
marketingowych.
Podanie danych w zakresie wskazanym w Formularzu
jest warunkiem uczestniczenia
w Konferencji.
W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym
priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa, w tym art. 32.
RODO środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych.
W szczególności, za pomocą szyfrowania Administrator zapewnia zabezpieczenie integralności
i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.
Na stronie internetowej Konferencji i w aplikacjach Administrator używa technologii, takich jak pliki
cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz
danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz
analizowania ruchu na naszych stronach. Ustawienia mogą zostać zmienione, aby blokować
automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o nazwach firm wraz ze stanowiskami osób
biorących udział w Konferencji.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Plan Konferencji jest dostępny na stronie internetowej Konferencji.
2. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniach,
w których odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności
poszczególnych punktów programu .
3. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec
Organizatora.
4. Administrator oraz Partnerzy Konferencji będą przesyłać drogą elektroniczną uczestnikom
Konferencji informacje związane z organizacją i przebiegiem Konferencji.
5. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku oraz obrazu podczas
Konferencji przez Uczestników.
6. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
7. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody
w obiektach, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika Konferencji, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
9. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
10. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Konferencji w formie pisemnej. Po upływie tego terminu żadne reklamacje nie będą
rozpatrywane.
11. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci opłaty opcjonalne wpłacone przez Uczestników na wskazane
przez nich konta bankowe.
12. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły
wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
odszkodowania lub do zwrotu opłat opcjonalnych związanych z uczestnictwem w Konferencji.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
14. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich
zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
15. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
16. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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