REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2019
Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest AG TEST HR Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą 31-105 Kraków,
ul. Zwierzyniecka 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000680509, NIP 676-12-39-858.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
on-line, który znajduje się na stronie www.HRwcentrach.pl. Formularz wypełnia Zgłaszający.
W przypadku gdy formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego wypełnia Osoba
Trzecia, oświadcza ona, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz
Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorem. Wypełnienie
formularza nie jest jednoznaczne z wpisaniem na listę Uczestników. Gwarancję udziału
w Konferencji daje Uczestnikowi potwierdzenie dokonane zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi drogą mailową po dokonaniu rejestracji oraz dokonanie odpowiedniej opłaty.
2. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki
Prywatności oraz stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.
3. W Konferencji mogą wziąć udział osoby zatrudnione w Centrach Usług Biznesowych i IT na
stanowiskach kierowniczych, managerskich i specjalistycznych. Koszt udziału jednej osoby
wynosi 2 950 złotych netto i nie uwzględnia ewentualnych promocji.
4. W przypadku, kiedy do udziału w Konferencji zgłaszanych jest więcej osób z jednej firmy:
a. 2 osoby: I osoba – koszt 100%, II osoba – 10% rabatu.
b. 3 osoby i więcej: I osoba – koszt 100%, II osoba – 10% rabatu, III osoba i kolejne –
20% rabatu.
5. Ewentualne inne promocje cenowe nie mogą być łączone z rabatami, o których mowa w pkt.
4 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku osób działających w innych branżach niż wyżej wymieniona, firm
konkurencyjnych organizatorowi, dostawców produktów i usług dla Centrów Biznesowych
oraz freelancer-ów koszt uczestnictwa wynosi 3 990 zł netto. Cena ta nie podlega
ewentualnym promocjom cenowym.
7. Cena obejmuje: udział w 2 dniach Konferencji, materiały dla Uczestników, przerwy kawowe,
2 x lunch oraz udział w after party.
8. Cena nie obejmuje noclegów oraz kosztów dojazdu Uczestnika na Konferencję.

9. Płatność następuje przelewem na podstawie faktury proforma wystawionej po dokonaniu
zgłoszenia. Wyjątkiem są postanowienia pkt.15 niniejszego Regulaminu.
10. Wpłata na konto Organizatora powinna nastąpić w terminie 14 dni od wystawienia faktury
proforma. Jeśli w ciągu 14 dni należna kwota nie wpłynie na konto, Organizator zastrzega
sobie prawo do usunięcia zgłoszonego Uczestnika z listy. Organizator zastrzega sobie
prawo do usunięcia Uczestnika z listy również w przypadku naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu.
11. Rezygnacja z udziału w Konferencji przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej
(e-mail na adres: konferencja@testhr.pl).
12. Złożenie pisemnej rezygnacji w terminie do 31.07.2019 r. włącznie, nie spowoduje
obciążenia Uczestnika żadnymi kosztami udziału. Jeżeli opłata za udział została już
uiszczona, Organizator zwróci poniesione koszty w terminie 14 dni roboczych od momentu
złożenia pisemnej rezygnacji.
13. Złożenie pisemnej rezygnacji w terminie od 01.08.2019 r. do 09.09.2019 r. włącznie,
spowoduje obciążenie Uczestnika (Zgłaszającego) kosztami manipulacyjnymi w wysokości
60% wartości zamówienia.
14. Złożenie pisemnej rezygnacji w terminie od 10.09.2019 r. do 09.10.2019 r. włącznie,
spowoduje obciążenie Uczestnika (Zgłaszającego) kosztami manipulacyjnymi w wysokości
90% wartości zamówienia.
15. W przypadku rejestracji po 09.09.2019 r., Organizator nie wystawia faktury proforma, lecz
zwykłą fakturę VAT, która zostanie wysłana do Uczestnika po Konferencji.
16. W przypadku zgłoszenia po 09.09.2019 r., w razie rezygnacji Organizator ma prawo
obciążyć Zgłaszającego kosztami w wysokości 90% wartości zamówienia.
17. W przypadku nieuczestniczenia w Konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału
w Konferencji, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa
w wysokości wynikającej z niniejszego Regulaminu.
18. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Konferencji Uczestnik nie może wskazać
innej osoby na swoje miejsce, która weźmie udział w Konferencji.
19. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora, zgłoszeni Uczestnicy otrzymają
zwrot pełnych kosztów udziału w Konferencji.
20. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak
siła wyższa, Uczestnicy otrzymają zwrot w wysokości 60% kosztów uczestnictwa.
21. Liczba miejsc na Konferencji ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do
odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca organizacji Konferencji
oraz do jej odwołania.
23. Przed wejściem na salę, w której odbywa się Konferencja, Uczestnik powinien posiadać
identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego
przeznaczonym punkcie rejestracji Uczestników.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub
skradzione podczas Konferencji.
25. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i Przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest
Konferencja.
26. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
27. Zgoda na przetwarzanie wizerunku.

27.1 Uczestnik, który dokonał rejestracji do udziału w Konferencji za pomocą formularza
zgłoszeniowego on-line, znajdującego się na stronie www.HRwcentrach.pl wyraża zgodę
na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie dotyczących go danych osobowych
w zakresie wizerunku, głosu, wypowiedzi (zwane dalej: zdjęcia, materiały filmowe, nagrania
dźwiękowe), użyczonych i utrwalonych na potrzeby spółki AG TEST HR Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie (31-105), ul.
Zwierzyniecka 30, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000680509, posiadającej numer NIP 676-12-39-858 oraz numer REGON 351107016,
a także przez podmioty działające na rzecz AG TEST HR.
27.2. Zgoda, o której mowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego
ilościowo, czasowo i terytorialnie, korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi
Uczestnika Konferencji (zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych) na wszystkich
znanych polach eksploatacji, a w szczególności do:
27.2a. publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego
udostępniania zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich fragmentów,
w tym również za pośrednictwem radio, telewizji, w sieci Internet w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
27.2b. utrwalania zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich fragmentów,
dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy
fotograficznej;
27.2c. wprowadzania zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich
fragmentów, do pamięci komputera oraz do własnych baz danych spółki;
27.2d. utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania materiału
filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich fragmentów, na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy
fotograficznej i drukiem (wersje papierowe);
27.2e. wprowadzania zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich
fragmentów do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, materiału
filmowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;
27.2f. dokonywania fragmentaryzacji zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego
lub ich fragmentów bez naruszania istoty treści merytorycznej;
27.2g. wykorzystywania zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich
fragmentów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej, wraz z prawem włączania
zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich fragmentów, do innych
utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
27.2h. wykorzystywania zdjęcia, materiału filmowego, nagrania dźwiękowego lub ich
fragmentów do promocji, reklamy oraz innych działań marketingowych.
27.3. W przypadku Prelegentów zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje także
wykorzystanie ich zdjęć, notek biograficznych, informacji dotyczących stanowiska oraz
nazwy firmy do celów promocji związanych z Konferencją HR w Centrach Usług

Biznesowych i IT w 2019 roku. Promocja ta w szczególności obejmuje stronę internetową
www.HRwcentrach.pl oraz wszystkie promocyjne materiały drukowane.
27.4. Administratorem danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej
30. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji Konferencji.
27.5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty wspierające organizację w zakresie obsługi kadrowo - płacowej (Biuro
rachunkowe).
27.6. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem
umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez
okres wymagany przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
27.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia
umowy (udziału w Konferencji). Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww.
praw należy kierować pod następujące dane kontaktowe:
a) dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
31-105, Kraków ul. Zwierzyniecka 30
dane-osobowe@testhr.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
27.8. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji
i 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).
28. Uczestnik, który dokonał rejestracji do udziału w Konferencji za pomocą formularza
zgłoszeniowego on-line wyraża zgodę na publikację na stronie Internetowej
www.HRwcentrach.pl oraz innych materiałach promocyjnych nazwy firmy Uczestnika
Konferencji przez AG TEST HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., do celów
informacyjnych i marketingowych związanych z promocją tej i kolejnych konferencji HR
w Centrach Usług Biznesowych i IT.
29. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

