
Regulamin 
 
Zasady uczestnictwa w czwartej edycji konferencji Cyber Academy, która odbędzie się w dniach 15-16 października 2019 

roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej „Konferencją” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konferencji jest TeamLine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul.Wałbrzyska 11/85,  

NIP 5213815823 Zwany dalej „Organizatorem”. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez stronę www.cyberacademy.com.pl do dnia 

16 października 2019 włącznie. 

3. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest nieodpłatny. Ubezpieczenie, dojazd, wyżywienie oraz 

zakwaterowanie każdy uczestnik pokrywa w własnym zakresie. 

4. Podczas pierwszego dnia konferencji dostępne będą 2 sceny na których równolegle prowadzone będą prelekcje. 

Podczas rejestracji uczestnik dokonuje wyboru jednej ze scen. Przemieszczanie się między scenami jest możliwe, jeśli 

na danej scenie dostępne są wolne miejsca siedzące. Podczas drugiego dnia konferencji dostępna będzie 1 scena.  

6. W Konferencji mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich możliwy jest jedynie za 

pisemną zgodą opiekuna. Udział osób niepełnoletnich powinien być zgłoszony do Organizatora minimum na 14 dni przed 

dniem Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału osobom nieletnim pomimo wcześniejszego 

zgłoszenia ich uczestnictwa. 

7. Każdy uczestnik Konferencji ma obowiązek zapoznać się przed wzięciem udziału w imprezie z Regulaminem 

konferencji  i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów, tematów bądź odwołania konferencji bez podania przyczyny 

 
§2 Rejestracja 

 
1. Liczba miejsc jest ograniczona. W konferencji mogą wziąć udział tylko zarejestrowane osoby. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich 

dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji. 

3. Informacje o ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się zamieszczać na stronie internetowej 

www.cyberacademy.com.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania rejestracji każdego wcześniej zarejestrowanego Uczestnika bez 

podania przyczyny. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, uczestnik zobowiązuje się poinformować o tym fakcie 

Organizatora minimum 1 dzień przed konferencją. 

6. Rejestracja odbywa się poprzez stronę www.evenea.pl 

 
§ 3. Ochrona danych osobowych 

 
1. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Imię, 

Nazwisko, adres e-mail, Uczelnia/Firma) w celach organizacyjnych. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika 

podane podczas rejestracji są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z organizacją konferencji 

na zasadach przewidzianych przepisami Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 (zwane dalej RODO) oraz Ustawa o 

ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator zobowiązuje się do pełnego respektowania praw 

Uczestników wynikających z zasad bezpieczeństwa i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

http://www.cyberacademy.com.pl/
http://www.cyberacademy.com.pl/


3. Zamawiający ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych za pośrednictwem Organizatora poprzez wysłanie 

stosownej wiadomości mailowej na adres kontakt@cyberacademy.com.pl. 

4. Zamawiający ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora w dowolnym momencie. 

Wymaga to bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: 

kontakt@cyberacademy.com.pl. 

5. Organizator Konferencji nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub 

instytucjom, poza sytuacją opisaną w punkcie 3.6 regulaminu. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane 

jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem 

Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 

2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504) 

6. Na potrzeby procesu rejestracji poprzez stronę www.evenea.pl, dostęp do danych będzie posiadała również firma 

EventLabs Sp. z o.o., Mokotowska 100-640 Warszawa 

 

§4 Odwołanie konferencji 
 

1. W przypadku odwołania konferencji Organizator poinformuje o tym fakcie uczestników na wskazane przez nich w 

zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej bądź na stronie www.cyberacademy.com.pl 

2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją Odpowiedzialność z tytułu 

szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu 

Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu. 

 

§5 Zasady uczestnictwa w Konferencji 
 

1. W konferencji nie mogą uczestniczyć osoby które: 

a. zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, wnoszą środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje 

psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, 

a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki, 

b. są wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe, 

c. zachowują się agresywnie, odmawiają wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź 

odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty), 

2. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora, służb 

porządkowych i informacyjnych. 

3. Dokonanie Rejestracji nie gwarantuje wstępu na salę, w której odbywa się prelekcja. Możliwość uczestniczenia jest 

zależna od dostępności miejsc w pomieszczeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę, jeśli 

przekroczona zostanie pojemność pomieszczenia. Uczestnik z tego powodu nie przysługuje rekompensata w żadnej 

formie. 

4. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na 

nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz 

transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem 

przedstawiającym imprezę. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji lub dla 

celów reklamowo-promocyjnych Organizatora. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego 

fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Konferencji, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich 

polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, 

w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



5. Uczestnicy konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych osobowych na potrzeby 

realizacji wydarzenia przez Organizatora. 

6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie Terenie powinny: 

a. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe lub Informacyjne, 

b. unikać paniki, 

c. stosować się do poleceń Informacyjnych komunikatów wydawanych przez Służby porządkowe i Informacyjne, 

d. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 

e. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

 
§6 Ustalenia końcowe 

 
1. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone 

lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.  

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w 

którym odbywa się Konferencja. 

3. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganiem przepisów Porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych 

między Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. 

4. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nieujętych w niniejszym Regulaminie 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

5. Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@cyberacademy.com.pl 

 

 


