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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI  
„NOWE PERSPEKTYWY 4.0 - 2019” 

 
1. Organizatorami Konferencji jest STIGO Sp. z o.o. (ul. Longinusa Podbipięty 29, 31-980 

Kraków, NIP 6762422470) oraz Polteknik Ltd. Sp. z o.o. (Miszewko 35, 80-297 Banino 
k/Gdańska, NIP 5850207121). 

2. Zamawiającym jest podmiot, który dokona zamówienia/rejestracji poprze wysłanie 
wypełnionego formularza zgłoszenia na adres mailowy: b.tetlak@stigo.com.pl   

3. Formularz zgłoszeniowy na Konferencje znajduje się na stronie internetowej 
(http://www.stigo.com.pl/nowe-perspektywy-4-0-2019/) Organizatora. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.  

5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Zamawiającego niniejszego Regulaminu.  

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:  

1. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na maila b.tetlak@stigo.com.pl w 
terminie do 6 września 2019r. 

2. Otrzymanie od organizatora mailowego potwierdzenia udziału oraz faktury pro-forma. 
Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy między 
Organizatorem, a Zamawiającym.  

3. Dokonanie płatności zgodnie z trybem opisanym w pkt. IV Regulaminu.  

 

III ZASADY KONFERENCJI 

1. Termin wysyłania formularzy zgłoszeniowych na Konferencję upływa 6 września 2019r. Po 
tym terminie rejestracja będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin 
rejestracji.  

2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje przedstawicielom Zamawiającego w liczbie 
określonej w formularzu rejestracyjnym. Zamawiający określi te osoby z imienia i nazwiska. 
Zamawiający może dokonać zmiany danych uczestników nie później niż na 7 dni przed dniem 
rozpoczęcia Konferencji.  

3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, 
w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i 
kolejności wystąpień. 

4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby 
oddelegowane przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji zniszczenia na terenie 
obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.  
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Zamawiającego lub osób 
oddelegowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

6. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje 
przedstawione przez niego lub delegowane przez niego osoby na Konferencji, w tym za m.in. 
nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand'y, roll-up'y, prezentacje, materiały reklamowe. 
Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje 
przedstawione na Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak 
również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.  

 

IV WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem - 100% kwoty - przed 
Konferencją, chyba że strony ustalą inaczej. Opłata za Konferencję powinna zostać uiszczona 
w terminie wskazanym na fakturze pro-forma.  

2. W przypadku zgłoszenia udziału Zamawiającego w terminie krótszym niż 14 dni przed 
rozpoczęciem Konferencji, opłata za Konferencję powinna zostać dokonana przed 
Konferencją na podstawie potwierdzenia przesłanego przez Organizatora i w terminie przez 
niego wskazanym.  

3. Po dokonaniu płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego w terminie 7 
dni. 

4. Zamawiający upoważnia Polteknik Ltd. Sp. z o.o. do wystawiania na Zamawiającego faktur 
VAT, bez podpisu odbiorcy.  

5. Do cen podanych w zamówieniu wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%.  

 

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez 
przesłanie maila z taką informacją na adres : b.tetlak@stigo.com.pl za zgodą przez 
Organizatora - brak wpłaty w terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją .  

2. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z 
rezygnacją z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.  

3. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba ze strony 
Zamawiającego.  

4. W przypadku rezygnacji po 6 września 2019 r.  (włącznie) uczestnik zobowiązany jest do 
pokrycia 100% kosztów.  
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VI ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W HOTELU 

 
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu planowanego przyjazdu. W razie 

przyjazdów przed godziną 14:00 udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych 
uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi w Hotelu. 

2. Goście powinni wymeldować się z Hotelu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Możliwość 
późniejszego wymeldowania, będzie uzależniona od dostępności wolnych pokoi i 
ewentualnie będzie możliwa na zasadach i warunkach finansowych określonych przez 
Organizatora. 

3. Uczestnicy zobowiązani będą do przestrzegania obowiązujących w Hotelu przepisów 
przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa.  

4. Opłata za uczestnictwo nie obejmuje zamówień dodatkowych, takich jak korzystanie z 
minibarku w pokoju, dodatkowych posiłków oraz korzystania z płatnych atrakcji hotelowych. 

 

VII PRZETWARZANIE WIZERUNKU  

 
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy i biorąc udział w konferencji Nowe Perspektywy 4.0, 

Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku.  
2. Podczas Konferencji firmy STIGO Sp. z o.o. i Polteknik Ltd. Sp. z o.o. planują wykonać nagrania 

(w tym filmy i zdjęcia) i z tych materiałów zmontować materiały, w tym katalog zdjęć oraz 
krótki film lub filmy. Uczestnicy Konferencji będą filmowani i fotografowani w trakcie 
Konferencji, a niektórzy będą odpowiadać na pytania zadawane w trakcie przeprowadzanego 
z nimi wywiadu. W związku z powyższym Uczestnicy, przesyłając zgłoszenie, wyrażają zgodę 
na wykonanie nagrań (filmy i zdjęcia), które będą zawierać m.in. ich wizerunek. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie (w tym używanie, wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie) przez STIGO i Polteknik (jako administratora danych) swojego wizerunku 
(w tym w formie zdjęć, filmów, video, itp.) oraz imienia, nazwiska oraz miejsca i stanowiska 
pracy na stronach internetowych STIGO i Polteknik, na profilach STIGO i Polteknik w mediach 
społecznościowych (Facebook, LinkedIN), na kanale firmowym STIGO i Polteknik na 
platformie Youtube, oraz na stronach internetowych oraz profilach w mediach 
społecznościowych partnerów konferencji (ABB, Mitsubishi Electric) i patronów medialnych 
(MAGAZYN STAL, STALEO.PL, ZROBOTYZOWANY.PL, PLASTECH.PL). 

4. Uczestnicy zapoznając się z regulaminem zostali poinformowani na podstawie art. 13 oraz 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, że administratorem danych osobowych jest STIGO i Polteknik. 

5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IODO@stigo.com.pl Celem przetwarzania jest 
promocja, reklama i marketing STIGO i Polteknik. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, 
której dane dotyczą. 

6. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej 
wiadomości. 
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7. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu ustania celu ich przetwarzania 
lub do dnia wycofania przeze mnie zgody. 

9. Zgodę Uczestnicy mogę wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do 
STIGO i Polteknik. Wycofanie zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania mojego 
wizerunku przez STIGO i Polteknik od dnia złożenia wycofania zgody, usunięciem wizerunku 
ze strony internetowej STIGO i Polteknik, z Facebooka STIGO i Polteknik oraz z kanału STIGO i 
Polteknik na YouTube. 

10. Uczestnicy mają prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w 
dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądania dostępu do 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
odszkodowania. 

11. Decyzje dotyczące przetwarzania powyższych danych osobowych nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany. STIGO i Polteknik nie profiluje powyższych danych osobowych. 
STIGO i Polteknik nie przewiduje przetwarzania powyższych danych osobowych w celu innym 
niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i bezpłatne.  
13. STIGO i Polteknik po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w 

przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 
 

 
 


