Regulamin Uczestnictwa w Konferencji „TEDxBydgoszcz 2016”
§1
Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników
Konferencji „TEDxBydgoszcz 2016”, której
Organizatorem jest DOBRE RELACJE MAŁGORZATA KERL.
2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Organizator – DOBRE RELACJE MAŁGORZATA KERL ul. Xawerego Dunikowskiego 1 lok. 64.
85-863 Bydgoszcz
b) Konferencja – Konferencja „TEDxBydgoszcz 2016”,
która odbędzie się w dniu 01 października 2016 roku w Bydgoszcz, w budynku kinoteatr „ADRIA”
przy ul. Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz
c) Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, dokonująca zgłoszenia udziału w Konferencji poprzez system rejestracyjny zamieszczony na
stronie internetowej www.evenea.pl.
d) Regulamin – niniejszy regulamin.
3. Udział w Konferencji jest odpłatny.
§2
Zgłoszenie udziału w Konferencji i płatności
1. Wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w Konferencji na stronie www.evenea.pl oraz
dokonanie płatności za udział w Konferencji jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem
oraz oznacza akceptację postanowień Regulaminu, zobowiązanie się do przestrzegania przepisów
porządkowych oraz pozostałych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem lub jego
przedstawicielami.
2. Wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na udostępnienie adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w celach
związanych z organizacją Konferencji.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w Konferencji w sposób
prawidłowy i zgodny ze stanem rzeczywistym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody

spowodowane wprowadzeniem do formularza zgłoszenia udziału w Konferencji błędnych danych
Uczestnika.
4. Zgłoszenia udziału i dokonania płatności za udział w Konferencji należy dokonać najpóźniej na 1
dzień przed datą Konferencji.
5. Płatności za udział w Konferencji realizowane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego
dostępnego na stronie evenea.pl w przypadku płatności w złotych, do którego po wypełnieniu
formularza zgłoszenia udziału w Konferencji Uczestnik zostanie przekierowany celem dokonania
płatności. Usługi rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem świadczy portal evenea.pl.
7. Po dokonaniu płatności za udział w Konferencji, Uczestnik otrzyma od Organizatora
drogą elektroniczną informację, będącą potwierdzeniem udziału.
8. Faktury dla Uczestników Konferencji będą wystawiane automatycznie przez system rejestracji
uczestnictwa bez podpisu odbiorcy.
§3
Udział w konferencji
1. Podczas Konferencji Uczestnik posiadający bilet udziału w Konferencji otrzymuje materiały
konferencyjne oraz imienny identyfikator.
2. Podczas Konferencji Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość skorzystania z przerw
kawowych.
3. Uczestnik uprawniony jest do odsprzedania imiennego biletu udziału w Konferencji innej osobie.
Odsprzedanie biletu nie zobowiązuje Organizatora do wystawienia nowego identyfikatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Konferencji i zobowiązuje się do ich
publikacji na stronie internetowej Konferencji www.tedxbydgoszcz.pl
§4
Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji bez informowania o swojej decyzji
Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu ceny biletu za udział w Konferencji.
§5
Newsletter Konferencji
1. Organizator z poziomu strony internetowej www.tedxbydgoszcz.pl zapewnia możliwość
subskrybowania newslettera dotyczącego Konferencji.

2. Subskrybowanie newslettera Konferencji wymaga podania adresu e-mail. Subskrybowanie
newslettera Konferencji nie jest uzależnione od zgłoszenia udziału w Konferencji.
3. Newsletter Konferencji rozsyłany jest jako wiadomość e-mail.
4. Do przetwarzanie danych podanych celem subskrybowania newslettera Konferencji i jego wysyłania
stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu.
§6
Ochrona danych osobowych, wizerunku oraz polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator tj. DOBRE RELACJE
MAŁGORZATA KERL ul. Xawerego Dunikowskiego 1 lok. 64, 85-863 Bydgoszcz.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika podmiotom
powiązanym z Organizatorem oraz podwykonawcom w zakresie niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzenia Konferencji.
3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji oraz inne dane
zebrane przez Organizatora (adres e-mail) przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych
osobowych a także prawo wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
4. Dokonując zgłoszenia udziału w Konferencji i uiszczając płatność Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana poprzez zgłoszenie udziału w Konferencji i
dokonanie płatności jest zezwoleniem na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych
informacji przez Organizatora również w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 –
tekst jednolity) oraz zgodą na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Poprzez zgłoszenie udziału w Konferencji i dokonanie płatności Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konferencji.
7. Organizator oraz podmioty, którym dane osobowe Uczestnika zostaną udostępnione zgodnie z
Regulaminem podejmują wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia
przekazanych im danych osobowych, zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie
poufności informacji.
8. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg
Konferencji. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na

wykorzystanie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane oraz partnerów Konferencji wizerunku
każdego z Uczestników we wszelkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
§7
Inne
1. Liczba uczestników mogących wziąć udział w Konferencji jest ograniczona. O pierwszeństwie
wzięcia udziału w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania płatności za udział w
Konferencji.
2. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa bez podania przyczyny, w terminie najpóźniej 14 dni
przed Konferencją. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrot w wysokości 100%
ceny biletu udziału w Konferencji.
3. W trakcie konferencji zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody
Organizatora.
4. Brak identyfikatora uniemożliwia wstęp do części obiektu, w którym odbywać się będzie
Konferencja.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu,
w którym odbywać się będzie Konferencja.
6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konferencji Uczestnika, który swoim
postępowaniem rażąco narusza postanowienia Regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji w przypadku
wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
2. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik
otrzyma zwrot w wysokości 100% ceny biletu udziału w Konferencji. Organizator zastrzega sobie
prawo do zaproponowania innego terminu Konferencji za porozumieniem zainteresowanych.
3. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn losowych lub z powodu siły wyższej, Organizator
zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty. Organizator nie odpowiada za dalej idące
roszczenia odszkodowawcze Uczestników.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Po ogłoszeniu przez Organizatora na stronie internetowej www.tedxbydgoszcz.pl zmian w
Regulaminie, każdy Uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszenia udziału w Konferencji i dokonał
płatności, powinien niezwłocznie zapoznać się z tymi zmianami. O braku akceptacji zmian
Regulaminu Uczestnik powinien powiadomić Organizatora, przesyłając stosowne oświadczenie na
adres email: tedxbdg@tedxbydgoszcz.pl.
Przesłanie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją z
uczestnictwa w Konferencji. Organizator powinien otrzymać oświadczenie najpóźniej w terminie 7
dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia
Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że
Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawa.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16-08-2016 roku.

