ASPIRE TECH UNIVERSE
– RULES OF THE MEETUP
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WERSJA POLSKA
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE – PL
1.1. Meetup, zwany w dalszej części Regulaminu „Wydarzeniem” odbywa się w terminie 21.11.2019 r.,
na terenie biura Aspire Systems Poland przy al. Grunwaldzkiej 472 C w Gdańsku. Czas trwania
Wydarzenia jest przewidziany od godziny 17:30 do godziny 19:30.
1.2. Organizatorem Wydarzenia jest firma Aspire Systems Poland sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472 C, 80309 Gdańsk (NIP 584-259-98-62, KRS 0000269183), zwana w dalszej części Regulaminu
„Organizatorem”.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu,
o którym mowa w punkcie 2.1. Regulaminu i obowiązują wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział
w Wydarzeniu („Uczestnicy”).
1.4. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby związane zawodowo z tematyką Wydarzenia, studenci,
przedstawiciele środowiska akademickiego oraz biznesu.
1.5. W ramach Wydarzenia odbędą się prelekcje: „Czym jest Blazor - czyli Front .NET", Mateusz Turzyński
& Michał Michalczuk, “Mutants vs Unit tests. Mutation testing with Stryker .NET", Jakub Ciechowski,
“Performance w .NET Core", Piotr Janowski & Michał Terech.

2 UCZESTNICTWO W EVENCIE
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez rejestrację.
2.2. Rejestracja na Wydarzenie odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej
www.evenea.pl.
2.3. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewidywana maksymalna liczba Uczestników to 40.
O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
2.4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
2.5. Termin nadsyłania Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem serwisu
internetowego www.evenea.pl upływa w dniu 19.11.2019 r. (wskazanym przez Organizatora) lub
w momencie rejestracji ostatniego przewidzianego miejsca. Organizator powiadomi o wyczerpaniu
wolnych miejsc na stronie internetowej www.evenea.pl. Rejestracja po tym terminie nie będzie
możliwa.
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3 PRAWA ORGANIZATORA
3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Wydarzenia.
3.2. Wszelkie zmiany w harmonogramie Wydarzenia wprowadzone przez Organizatora będą dostępne
na stronie internetowej www.evenea.pl.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, z zastrzeżeniem uprzedniego
poinformowania Uczestników.
3.4. O odwołaniu Wydarzenia Uczestnicy będą informowani drogą mailową.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub czasu trwania Wydarzenia.
O zmianie terminu lub miejsca Wydarzenia Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową dzień
przed Wydarzeniem.

4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
4.1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Wydarzenie.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
5.2. Wysłanie Zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.evenea.pl
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także akceptację przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem
a Organizatorem.
5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.4. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia, na zasadach wynikających
z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
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takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej: Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych. Organizator będzie przetwarzał w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, e-mail,
doświadczenie w technologii.
5.5. Uczestnik, w trakcie zgłoszenia się na Wydarzenie, może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla celów procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Aspire Systems Poland
oraz w celu otrzymywania materiałów marketingowych, poprzez zaznaczenie właściwego pola obok
treści zgody umieszczonej pod formularzem zapisów na Wydarzenie. W każdej chwili Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie, jednak cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
5.6. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.).
5.7. Na wypadek wykonania przez Organizatora materiałów, na których zostanie utrwalony wizerunek
Uczestnika (na zdjęciu lub filmie zarejestrowanych w trakcie Wydarzenia), Uczestnik wyraża zgodę
na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w tym na obrót egzemplarzami utworu, na których utrwalono ten
wizerunek, jak i na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób. Zgoda na
wykorzystanie wizerunku może być w każdym czasie odwołana, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody
nie obejmuje materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych wyprodukowanych przed
dniem cofnięcia niniejszej zgody.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
5.9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody, obejmujące
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane
z Wydarzeniem.
5.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.evenea.pl
5.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie
3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.evenea.pl. O wszelkich zmianach
Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani przed dniem ich ogłoszenia w formie informacji
zamieszczonej na stronie Wydarzenia www.evenea.pl.
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ENGLISH VERSION
1 GENERAL PROVISIONS - ENG
1.1. The meetup, hereinafter referred to as the "Event" takes place on 21 November 2019, at the
premises of the Aspire Systems office at al. Grunwaldzka 472 C in Gdansk. The duration of the Event
is foreseen from 17:30 to 19:30.
1.2. The event organizer is the company Aspire Systems Poland Sp. z o.o. with its registered office in
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 C, 80-309 Gdańsk, NIP 584-259-98-62, KRS 0000269183, hereinafter
referred to as the "Organizer".
1.3. The provisions of these Regulations constitute an integral part of the Application for Participation
in the Event, referred to in point 2.1. of the Regulations and apply to all persons who have registered
their participation in Event ("Participants").
1.4. Participants of the event may be persons professionally related to the subject of the Event, students,
representatives of the academic community and business.
1.5. As part of the Event, there will be sessions: “What's Blazor? Front .NET is coming!", Mateusz
Turzyński & Michał Michalczuk, “Mutants vs Unit tests. Mutation testing with Stryker .NET", Jakub
Ciechowski, “Performance in .NET Core" Piotr Janowski & Michał Terech.

2 PARTICIPATION IN THE EVENT
2.1. The condition of participation in the Event is to register your willingness to participate by registering.
2.2. The Event registration will only take place via the website www.evenea.pl.
2.3. The number of places is limited. The expected maximum number of Participants is 40. The order of
applications decides about participation in the Event.
2.4. Participation in the Event as a participant is free.
2.5. Deadline for submitting Applications to participate in the Event via the website www.evenea.pl
expires on 20 November 2019 (indicated by the Organizer) or in the event of registration of the last
place provided. The Organizer shall inform about the lack of availability of slots for participants on the
website: www.evenea.pl. Registration after that deadline will not be possible.
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3 ORGANIZER'S RIGHTS
3.1. The organizer reserves the right to make changes to the Event schedule.
3.2. Any changes to the Event schedule made by the Organizer will be available on website
www.evenea.pl.
3.3. The organizer reserves the right to cancel the Event, subject to prior notification of the
Participants.
3.4. Participants will be notified by the email, given during registration, about the cancellation of
the Event.
3.5. The organizer reserves the right to change the date, place or duration of the Event. About
changing the date or place of the Event Participants will be notified by email before taking place
of the Event.

4 PARTICIPANT'S OBLIGATIONS
4.1. Participants are required to comply with safety rules, health and safety regulations and fire
protection in force at the facility where the Event is organized.

5 FINAL PROVISIONS
5.1. All disputes that may arise from participation in the Event will be settled by a court appropriate for
the headquarters of the Organizer.
5.2. Sending the Registration Application posted on the website www.evenea.pl means acceptance of
the provisions of these Regulations, as well as acceptance of compliance order regulations and any other
arrangements made between the Participant and Organizer.
5.3. In matters not covered by these Regulations, i.a. the provisions of the Civil Code will apply.
5.4. By submitting to the Event, the Participant agrees to the processing of personal data for the
purposes of organizing and conducting the Event, on the principles arising from generally applicable
law, with particular regard to the Regulation of the Parliament European Union and Council 2016/679
of 27 April 2016 on the protection of individuals with in relation to the processing of personal data and
on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, hereinafter: General Data
Protection Regulation. The organizer will process the following data: name, surname, e-mail address,
information about experience in a chosen technology.
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5.5. The participant, while registering for the Event, may agree to process their personal data for the
purposes of:
•
•

recruitment processes conducted by Aspire Systems Poland,
receiving marketing materials,

by checking the appropriate box next to the consent located under the Event registration form.
The Participant has the right at any time to withdraw consent, however, withdrawal of consent does
not affect compliance with the right to processing that took place prior to the withdrawal of consent.
Detailed information regarding the processing of personal data is set out in the Aspire Systems Privacy
Policy.
5.6. The event is closed and does not constitute a mass event within the meaning of the Act of 23 March
2009 on the safety of mass events (Journal of Laws 2018 No. item 1870 with further changes).
5.7. During the event, the Organizer makes materials on which the image of the Participant (in the photo
or film registered during the Event) will be recorded. The participant agrees to the Organizer's
dissemination of his image for advertising, promotional and marketing purposes, including the
marketing of copies of the work on which this image was recorded, as well as the reproduction of the
image by all available techniques and methods, dissemination and publishing, together with the images
of other people. The consent to use the image may be revoked at any time, provided that the withdrawal
of consent does not include advertising, promotional and marketing materials produced before the date
of withdrawal of this consent.
5.8. The organizer is not responsible for personal belongings of the Participants that may be lost,
damaged or stolen during an Event.
5.9. Participants are fully responsible for any damages they make, including destruction on the premises
of facilities, where any activities are being held, related to the Event.
5.10. These Regulations enter into force on the day of its publication on the website www.evenea.pl
5.11. The organizer has the right to change the provisions of the Regulations. The changes shall enter
into force within 3 days from the day they were posted on the website www.evenea.pl. About any
changes of the Regulations, Participants will be informed before the date of their announcement in the
form of information posted on the Event website www.evenea.pl.
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