Regulamin uczestnictwa w konferencji eDPS Forum 2020
1. ORGANIZATOR I TERMIN
1. Organizatorem konferencji eDPS Forum 2020 („Wydarzenia”) jest DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Marynarska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032888, NIP: 951-16-34-331, wysokość kapitału zakładowego: 120 000,00 PLN („Organizator”).
2. Wydarzenie odbędzie się dnia 7 października 2020 r. i będzie transmitowane za pomocą sieci Internet. Dostęp do
transmisji będzie możliwy po zalogowaniu się z użyciem przekazanego przy rejestracji indywidualnego kodu
dostępu na stronie: https://live.dps-software.pl. Strona internetowa ze szczegółowymi informacjami dot.
Wydarzenia to: https://dpsforum.pl
3.
2. DEFINICJE
Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom pisanym z wielkiej
litery nadano następujące znaczenie:
a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, dostępny
na stronie internetowej pod adresem: https://live.dps-software.pl;
b) Organizator – DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032888, NIP: 951-16-34-331;
c) Wydarzenie – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję online pod nazwą: eDPS Forum: narzędzia dla
innowacji oraz rozwoju biznesu i edukacji;
d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Wydarzeniu poprzez
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego;
e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: https://dpsforum.pl za pomocą
którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe Formularza: Imię i nazwisko, E-mail, telefon, charakter uczestnictwa,
akceptacja regulaminu Wydarzenia;
f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany
przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację, w której dostępny jest indywidualny kod dostępu,
służący do uzyskania dostępu do zawartości strony internetowej, na której transmitowane będzie Wydarzenie,
tj: https://live.dps-software.pl, nie wcześniej niż w dniu 7 października 2020 r. o godz. 9:00;
g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym;
h) Materiały – wszystkie materiały udostępnione Uczestnikowi przez Organizatora podczas i po Wydarzeniu.
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych projektowaniem 3D i tematyką pokrewną.
2. Wydarzenie ma w pełni charakter online – wszystkie prelekcje transmitowane będą poprzez stronę
https://live.dps-software.pl.
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3. Wydarzenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie https://dpsforum.pl poprzez
podanie danych kontaktowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, charakteru uczestnictwa i
reprezentowanego miejsca pracy bądź uczelni, oraz akceptacja regulaminu Wydarzenia.
4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję i obowiązują wszystkich
Uczestników.
5. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Wydarzeniu:
a) Dostęp do sieci Internet.
b) Dostęp do konta poczty elektronicznej.
c) Dostęp do Wydarzenia możliwy będzie wyłącznie z przeglądarek Chrome (Windows, MacOS, iOS,
Android), Firefox (Windows, MacOS), Edge (Windows), Edge Chrominium (Windows, Android), Safari
(MacOS, iOS).
d) Nie jest wymagana instalacja dodatkowej aplikacji.
6. Kontakt do Organizatora w sprawie Wydarzenia możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
dpsforum@dps-software.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie
terminu Wydarzenia, zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej, jak również do
odwołania Wydarzenia z przyczyn zależnych i niezależnych od Organizatora, o czym niezwłocznie poinformuje
Uczestników.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://dpsforum.pl
2. Rejestracja nie jest ograniczona czasowo, ale trwa nie dłużej niż do zakończenia wydarzenia.
3. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik zobligowany jest do uzupełnienia i wysłania Formularza
zgłoszeniowego, podając następujące dane Uczestnika (dane obowiązkowe): Imię i nazwisko, E-mail, telefon,
charakter uczestnictwa, akceptacja regulaminu Wydarzenia.
4. Każdy Uczestnik po zarejestrowaniu otrzyma na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail
potwierdzenie rejestracji na Wydarzenie oraz indywidualny kod dostępu, służący do uzyskania dostępu do
zawartości strony internetowej, na której transmitowane będzie Wydarzenie, tj: https://live.dps-software.pl, nie
wcześniej niż w dniu 7 października 2020 r. o godz. 9:00.
5. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Brak zgody
Uczestnika na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu. Organizator może
zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
5. DANE OSOBOWE
1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarza dane osobowe Użytkowników
(Uczestników) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia, w tym stworzenia listy
uczestników Wydarzenia.
6.

Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przeprowadzenia Wydarzenia, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym
Rejestracji nie jest Uczestnik, a osoba trzecia, podejmując czynności w celu dokonania Rejestracji potwierdza
ona, że dane zgłaszanego Uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Wydarzeniu
wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych.

3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub telefoniczną
w celach związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia.
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4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli
to będzie konieczne do należytej realizacji Wydarzenia, dane osobowe uczestników Wydarzenia będą mogły
być przekazywane pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia.
Dane osobowe Uczestników Wydarzenia przetwarzane będą w celach w jakich zostały udostępnione do
momentu cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu
adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja
kierowanej oferty produktów i usług Organizatora.
5. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, informując o tym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji
na adres poczty elektronicznej Organizatora: dpsforum@dps-software.pl. Podanie danych w zakresie
wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia
udziału w Wydarzeniu.
6. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o
wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych
produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również
produktów lub usług partnerów współpracujących z Organizatorem (w formie komunikacji elektronicznej lub
telefonicznej).
7. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do
państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
9. Organizator przyjął i przestrzega polityki ochrony danych osobowych.
6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
2. Wszystkie materiały udostępnione uczestnikowi podczas i po Wydarzeniu stanowią własność Organizatora
i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika.
3. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek
sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne
z celem lub zakresem wskazanym w punkcie 6.1.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Wydarzenia mają charakter wyłącznie
informacyjny i edukacyjny.
2. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora albo z powodu
tzw. „siły wyższej”, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. W każdym z wymienionych
przypadków Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek kosztów
poniesionych przez Uczestnika w celu możliwości udziału w Wydarzeniu.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację
postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
2. Szczegółowy program Wydarzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydarzenia,
tj. https://dpsforum.pl na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Konferencji.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://dpsforum.pl
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4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia
na stronie internetowej https://dpsforum.pl
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