
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Digital Champions – III Forum Liderów Cyfrowego Biznesu – zwane w dalszej części Regulaminu 

Konferencją odbywa się w dniach 13-14 października 2016 w Warszawie w hotelu Sound 

Garden Hotel (Ul. Żwirki i Wigury 18 , 02-092 Warszawa) 

 

2. Organizatorem Konferencji jest firma RETHINK sp. z o.o. sp.k., ul. Poznańska 16/4 

00-680 Warszawa, NIP 7010611306. 

 

3. Adresatami Konferencji są: decydenci oraz menedżerowie z obszarów biznesowych, 

odpowiedzialni za rozwój cyfrowego biznesu; dyrektorzy informatyki oraz CIO, którzy 

współtworzą cyfrową transformację od strony technologii oraz organizacje planujące wybór i 

zastosowanie narzędzi wspierających procesy zarządzania w organizacjach. 

 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 

Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.  

 

5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.digitalchampions.pl  

 

6. Adres e-mail do kontaktów: kontakt@digitalchampions.pl  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI 
 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji oraz uiszczenie opłaty w 

wysokości i terminie podanych przez Organizatora. 

 

8. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu 

internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. 

 

9. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia 

formularza rejestracyjnego. 

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza 

rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. 

 

11. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz 

zobowiązanie się przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 

dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Konferencję, 

informując zainteresowanego o przyczynach odmowy. 

http://www.digitalchampions.pl/
mailto:kontakt@digitalchampions.pl


OPŁATY 
 

13. Opłata za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej Konferencji i obejmuje 

wyłącznie zakres świadczeń wyszczególnionych na stronie internetowej w opisie Konferencji. 

 

14. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez 

Organizatora. 

 

15. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat. 

 

16. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z 

uczestnictwem w Konferencji. 

 

17. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora 

na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia 

uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. 

 

18. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

19. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). 

 

20. Dane osobowe Uczestników mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych 

bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz 

podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach Konferencji 

 

21. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie 

przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym 

znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w 

celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika. 

 

22. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z 

Organizatorem w ramach Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi informacji handlowej 

bądź marketingowej. 

 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw 

firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji. 



ZASADY KONFERENCJI  
 

24. Plan Konferencji jest dostępny na stronie internetowej Konferencji. 

 

25. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniach, 

w których odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności 

poszczególnych punktów programu Konferencji. 

 

26. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec 

Organizatora.  

 

27. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

 

28. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora. 

 

29. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do 

nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. 

Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany 

podczas uczestnictwa w Konferencji. 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

30. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 

 

31. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których 

prowadzone są działania związane z Konferencją 

 

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika Konferencji, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

 

33. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku oraz obrazu podczas 

Konferencji. 

REKLAMACJE 
 

34. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 

formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora. 

 

35. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej. 

 

36. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

37. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na 

wskazane przez nich konta bankowe. 

 

38. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. 

„siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do 

odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, 

a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji. 

 

39. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

41. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Konferencji. 

 

42. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich 

zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 

 


