OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ITA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DALEJ: OWU)
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze OWU określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Konferencji.
2. Definicje zawarte w OWU:
Organizator – ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 104, działającą na
podstawie wpisu do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Miasta Poznania w VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000488348, NIP: 78116-29-652,

REGON: 639560589;

Zamawiający – podmiot, który za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora
(www.ita-polska.com.pl/konferencja) zgłosi uczestnictwo w Konferencji, lub prześle na adres e-mail konferencja@ita-polska.com.pl
wypełnioną Kartę zgłoszeniową uczestnictwa w Konferencji.
Zamawiającym może być:
- osoba fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konferencji organizowanej przez Organizatora, która zostanie wskazana przez
Zamawiającego za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora, lub w
wypełnionej przez Zamawiającego Karcie zgłoszeniowej uczestnictwa w konferencji wysłaną na adres konferencja@ita-polska.com.pl
Formularz zgłoszeniowy - formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora https://www.ita-polska.com.pl/wydarzenia
służący do zgłoszenia chęci udziału w Konferencji;
Karta zgłoszeniowa – uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy, wysłany do Organizatora, za pomocą którego następuje zgłoszenie
chęci udziału w Konferencji, dostępny u przedstawiciela firmy ITA lub wysłany mailem przez Organizatora.
Konferencja – organizowana lub współorganizowana przez Organizatora: konferencja, kongres, zjazd, szkolenie lub inne
przedsięwzięcie o podobnym charakterze;
Szczegółowe dane dotyczące uczestnictwa i Konferencji - dane związane z Konferencją, temat i program Konferencji oraz
dane dotyczące miejsca i czasu trwania Konferencji;
Umowa – umowa o uczestnictwo w Konferencji zawarta pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, której uczestniczenie przez
Uczestników w Konferencji organizowanej przez Organizatora.
§2
Zgłoszenie i ogólne warunki uczestnictwa w Konferencji
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
a. zgłoszenie udziału w Konferencji poprzez prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie i wysłanie przez Zamawiającego
Formularza zgłoszeniowego lub Karty zgłoszeniowej
b. otrzymanie od Organizatora na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub Karcie zgłoszeniowej potwierdzenia
rejestracji udziału w Konferencji

2. Zamawiający poprzez wypełnienie i wysłanie Karty zgłoszeniowej, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść OWU.
3. Organizator informuje, iż wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z udziałem w Konferencji oraz
zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wskazaną w ust. 1 lit. b
powyżej.
4. Zamawiający po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora, w terminie nie później niż 5 dni przed terminem Konferencji
otrzyma od Organizatora Szczegółowe dane dotyczące uczestnictwa i Konferencji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji, bez podania przyczyny.
6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Konferencji w innym terminie. W
sytuacji braku akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanego przez Organizatora terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić
od Umowy w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian Szczegółowych danych dotyczące uczestnictwa i Konferencji. Zmiany w
Szczegółowych danych dotyczące uczestnictwa i Konferencji nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń
odszkodowawczych wobec Organizatora.
8. Każdy Uczestnik otrzymuje po Konferencji imienny certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Konferencji lub zmiany prelegenta, w przypadkach
merytorycznie uzasadnionych.
10. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Konferencji są objęte ochroną prawa autorskiego.
Zamawiający lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie,
zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów, niezależnie od nośnika, jest zabronione.
§3
Brak opłat
Udział w Konferencji jest wolny od opłat.

§4
Ochrona danych osobowych. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
1.

Dane osobowe Uczestnika i Zamawiającego (dalej łącznie jako „dane osobowe”) będą przetwarzane przez Organizatora, jako
administratora danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania Umowy uczestnictwa w Konferencji. Przetwarzanie i zbieranych
danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”).

2.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z niniejszej Umowy będą przetwarzane w celach związanych z realizacją
niniejszej Umowy, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub odszkodowań, udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi
Zamawiającego lub Uczestnika, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

4.

Pozyskane od Zamawiającego i Uczestnika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Organizatora lub organom, innym podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących

przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazane do
państw trzecich.
5.

Okres przetwarzania danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
•

czas obowiązywania Umowy,

•

przepisy prawa, które mogą obligować Organizatora do przetwarzania danych przez określony czas; ze względu na
konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana
przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.

•

okres, który jest niezbędny do obrony interesów Organizatora, tj. dane osobowe będą przechowywane do czasu
przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, tzn. 3 lata od końca roku, w którym Umowa została wykonana.

6.

Uczestnik i Zamawiający ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w
przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy brak innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną
sytuację, w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu czy
też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnik i Zamawiający ma prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na ww. adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

8.

Poufne informacje dotyczące Uczestników, w tym dane osobowe Uczestników Konferencji są chronione przez Organizatora przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innym przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem
lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych.

9.

Zamawiający wypełniając Formularz zgłoszeniowy lub Kartę zgłoszeniową wskazuje dane Uczestnika i oświadcza, iż jest
upoważniony do przekazania danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i
prawdziwość danych wprowadzonych do Formularza zgłoszeniowego oraz oświadcza, że posiada zgodę Uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych.

10. Organizator może utrwalać wizerunek Uczestników, zarówno na nagraniu audiowizualnym (filmie) oraz na fotografiach (zdjęciach)
wykonanych w czasie trwania Konferencji lub w związku z nią, oraz rozpowszechniać utrwalony wizerunek Uczestnika. Podstawą
utrwalania i rozpowszechniania wizerunku jest zgoda Uczestnika udzielona na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 1 do OWU.
11. Organizator może przesyłać Uczestnikom wiadomości tekstowe, zawierające informacje od Organizatora przypominające o dacie
i miejscu Konferencji, które przesyłane będą na podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. Podstawą
przesyłania Uczestnikom wiadomości tekstowych jest zgoda Uczestnika udzielona na podstawie oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do OWU.

§5
Postanowienia końcowe
1.

OWU wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.

2.

Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze OWU rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

3.

Zamawiający nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z OWU na inne podmioty bez zgody Organizatora
wyrażonej na piśmie.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWU zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany OWU. O zmianach OWU Organizator powiadomi Zamawiającego pocztą
elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego w Karcie zgłoszeniowej. W przypadku braku akceptacji zmian OWU
Zamawiający powinien o tym fakcie w trybie natychmiastowym powiadomić Organizatora poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną na adres: konferencja@ita-polska.com.pl. Powyższa wiadomość powinna zostać wysłana do Organizatora
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o zmianie OWU. Jeżeli Organizator nie otrzyma
oświadczenia Zamawiającego o braku akceptacji zmian OWU w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Zamawiający
zaakceptował zmienione OWU.

