Regulamin świadczenia usług ENERGY INDUSTRY MIXER II EDYCJA („Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz klientów
BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6
NIP: 8992681839, REGON: 021094068, KRS 0000339717.
2. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
o

Organizator – BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Ks.
Piotra

Wawrzyniaka

6

NIP:

8992681839,

REGON:

021094068,

KRS

0000339717.
o

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.energymixer.eu,
prowadzony przez Organizatora, w którym dostępne są informacje o Wydarzeniu,
Cennik, Regulamin,

o

Wydarzenie – Energy Industry Mixer – digital edition, dedykowana firmom
przemysłowym z różnych branży, przede wszystkim elektroenergetycznej,
automatyzacji, przemysłu 4.0, które odbędzie się we wtorek, 08 czerwca 2021r.

o

Usługi - świadczone przez Organizatora w ramach Wydarzenia, poniżej opisane,
usługi:
▪

Konferencja wirtualna – konferencja online otwierająca Wydarzenie
podczas

której

wydarzenie,

wystąpią

organy

przedstawiciele

administracji

jednostek

publicznej

organizujących

szczebla

krajowego,

regionalnego i lokalnego, wiodące grupy przemysłowe (polskie i zagraniczne),
instytucje sektora energetycznego i elektroenergetycznego.
▪

Spotkania B2B wieloosobowe (tzw. pokoje rotacyjne) – Uczestnicy
spotkań w wirtualnych pokojach rotacyjnych (on-line) będą mieli okazję
porozmawiać z przedstawicielami firm przemysłowych, ekspertami i
instytucjami z branży energetycznej, ekspertami w automatyzacji i
przemyśle 4.0. Każdy pokój pomieści 10 firm i 1 moderatora. Jedna sesja
spotkania trwać będzie w sumie 20 minut, przy czym każda firma będzie
miała 2 minuty na przedstawienie się. Po zakończeniu danej sesji spotkania
Uczestnicy „przeniosą się” do kolejnego pokoju, zgodnie ze swoim
„spersonalizowanym” programem. Przed wydarzeniem każdy Uczestnik
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otrzyma swój własny program ze szczegółowym planem pojedynczych
spotkań, który zostanie wygenerowany poprzez nasz innowacyjny software
B2BSmartMixer®. Ilość firm w pojedynczym pokoju wirtualnym i czas
trwania sesji spotkań może być zmieniona w zależności od potrzeb
organizacyjnych.
▪

Spotkania

dwustronne

1to1-

w

spotkaniach wirtualnych

(on-line)

uczestniczyć będą oficjalne delegacje firm ekspertów energetycznych,
eksperci w automatyzacji, przemyśle 4.0 i firm przemysłowych. Sesje
spotkań dwustronnych trwać będę 20 minut. Przed wydarzeniem każdy
Uczestnik

otrzyma swój własny program

ze szczegółowym

planem

pojedynczych spotkań. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w spotkaniach dwustronnych 1to1, w zależności od wymogów
logistycznych

i

organizacyjnych.

W

przypadku

braku

możliwości

przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych spotkań we wskazanym dniu
Wydarzenia, część spotkań zostanie przesunięta na inny termin po
Wydarzeniu, którego data zostanie ustalona przez Organizatora. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestników, którzy wyrazili
chęć uczestnictwa w spotkaniach.
▪

Panele dyskusyjne wirtualne on-line (tzw. pokoje focusowe) – wirtualne
panele

dyskusyjne

z

udziałem

przedstawicieli

jednostek

będących

Organizatorami wydarzenia, firm przemysłowych, instytucji
▪

Nagrania –

zdigitalizowana wersja prezentacji i nagrań z Konferencji.

Dostęp do nich uczestnik otrzymuje za pośrednictwem platformy lub drogą
mailową..
▪

Spółka może oferować również inne produkty i usługi, po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Klienta

o

Uczestnik – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy
ustawy

zdolność

prawną,

która

zawarła

z

Organizatorem

Umowę

za

pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie lub została
zarejestrowana przez Zgłaszającego celem wzięcia udziału w Wydarzeniu.
o

Zgłaszający – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, która
zawarła z Organizatorem Umowę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach
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określonych

w

Regulaminie

oraz

dokonała

Rejestracji

Uczestnika

na

Wydarzenie.
o

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

o

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu.

o

Strony – Uczestnik/Zgłaszający i Organizator.

o

Umowa – umowa uczestnictwa w Wydarzeniu zawarta odpowiednio pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem lub Zgłaszającym a Organizatorem.

o

Użytkownik – każdy kto korzysta z Serwisu i Wydarzenia, w tym Uczestnik i
Zgłaszający.

o

Formularz – formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, wykorzystywany w
procesie Rejestracji.

o

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych, w tym danych
osobowych, niezbędnych do założenia Konta i korzystania z Wydarzeń.

o

Konto – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne Konto Uczestnika,

o

Płatność – czynność dokonywana przez Uczestnika lub Zgłaszającego,
polegająca na zapłacie Ceny należnej Organizatorowi z tytułu Umowy.

o

Cena – kwota pieniężna należna Organizatorowi z tytułu zawartej między
Stronami Umowy.

o

RODO – 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 takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Uczestnik lub Zgłaszający składając Formularz
za pomocą Serwisu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Wydarzenie, na
warunkach podanych w informacji o tym Wydarzeniu w Serwisie. Warunkiem zawarcia
Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci
Internet oraz aktualnej wersji jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Opera, Safari. Dodatkowo, w celu prawidłowego funkcjonowania
Serwisu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi
plików typu „cookies”.
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5. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik
ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których
mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
6. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań
naruszających prawa własności intelektualnej Organizatora.
7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek
formie, treści o charakterze bezprawnym.
8. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub
zakłócić

funkcjonowanie

Serwisu.

Użytkownik

przyjmuje

do

wiadomości,

że

jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane
za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
9. Rodzaje i zakres Usług wskazano w ust. 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do konkretnej
Usługi w ramach Wydarzenia zgodnie z umową zawartą z Organizatorem i po dokonaniu
Płatności.
§ 2 Uczestnictwo i informacje o Wydarzeniu
1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest:
o

zgłoszenie uczestnictwa przez Uczestnika lub Zgłaszającego poprzez wypełnienie
i przesłanie Organizatorowi Formularza dostępnego w Serwisie w terminie nie
później niż do dnia 21.05.2021r. (szczegóły dotyczące zgłoszenia są określone w
serwisie);

o

dokonanie Płatności.

2. Zawarcie Umowy uczestnictwa w Wydarzeniu następuje od chwili przekazania
wypełnionego Formularza przez Uczestnika lub Zgłaszającego Organizatorowi, przy
użyciu jednego z niżej wymienionych sposobów:
o

a) e-mailem na adres: info@energymixer.eu

o

b) poprzez formularz rejestracyjny dostępny w wersjach językowych: PL, IT, EN
dostępny w Serwisie: https://energymixer.eu/pl/

3. Uczestnik oraz Zgłaszający zobowiązani są do podania prawdziwych i kompletnych
danych podczas procesu Rejestracji, a także do niezwłocznego informowania
Organizatora o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do wystawiania faktur i
ich doręczeń oraz zmianach adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków
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doręczenia pism lub wiadomości elektronicznych wysyłanych na nieaktualne dane
kontaktowe.
4. Wypełniając Formularz i przesyłając go do Organizatora Uczestnik oraz Zgłaszający
oświadcza, że:
o

podane w Formularzu dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym;

o

zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

5. W razie potrzeby Organizator wezwie Uczestnika lub Zgłaszającego do poprawienia lub
uzupełnienia danych, wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej
podany podczas Rejestracji i wyznaczając termin na dokonanie tych czynności nie
krótszy niż jeden dzień roboczy.
6. Po

przekazaniu

Organizatorowi

wypełnionego

Formularza

w

Serwisie

zostaje

automatycznie założone Uczestnikowi Konto, w oparciu o podane w Formularzu przez
niego lub Zgłaszającego dane.
7. Uczestnik lub Zgłaszający otrzymuje, na wskazany przez siebie lub Zgłaszającego w
Formularzu adres e-mail, wiadomość potwierdzającą dokonanie Rejestracji na
Wydarzenie.
8. Dostęp do Usługi możliwy jest po dokonaniu prawidłowej Rejestracji oraz Płatności.
9. Uczestnik lub Zgłaszający otrzymuje od Organizatora link pozwalający na korzystanie
z danej Usługi w ramach Wydarzenia w aplikacji wskazanej przez Organizatora, wraz z
indywidualnym hasłem lub wskazaniem danych, od których uzależnione będzie
umożliwienie przez administratora korzystania z danej Usługi. Uczestnik oraz
Zgłaszający nie mogą udostępniać linku i hasła osobom trzecim, dla których nie jest
przeznaczone

i

odpowiadają

wobec

Organizatora

oraz

innych

Uczestników/

Zgłaszających za szkody wyrządzone wskutek nieuprawnionego dostępu osób trzecich.
10. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Wydarzenia.
W przypadku

naruszenia

niniejszego

zakazu

Organizator

może

zablokować

Uczestnikowi dostęp do Usługi lub dochodzić roszczeń na drodze sądowej.
11. Podczas niektórych Usług Uczestnicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi
Uczestnikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję.
12. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Wydarzeniu w sposób zgodny z
przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
13. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Wydarzenia, zmodyfikować warunki
techniczne oraz parametry z ważnych powodów o czym poinformuje Uczestników i
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Zgłaszających, co nie będzie powodowało zmiany ani naruszenia Umowy zawartej
pomiędzy Stronami.
14. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści
udostępnionych w ramach Wydarzenia, ani jakiegokolwiek innego udostępniania
osobom trzecim.
15. Zgłaszający zobowiązuje się poinformować zgłaszanych przez siebie do udziału w
Wydarzeniu Uczestników o obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego
przestrzegania.
§ 3 Płatności
1. Cena biletu poszczególnych pakietów wraz ze specyfikacją oraz innych opłat zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.energymixer.eu oraz w formularzu
rejestracyjnym.
2. Organizator ma prawo przyznać szereg zniżek dla poszczególnych firm, Instytucji i
Jednostek publicznych lub też ustalić pojedyncze wyjątki od postanowień niniejszego
Regulaminu itp.
3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo
będą miały firmy, które zgłosiły swój udział do dnia 30.04.2021 r., chyba, że
Organizator zadecyduje inaczej dla pojedynczych przypadków.
4. Ilość dostępnych miejsc na Wydarzenie jest ograniczona. W przypadku wyczerpania
liczby wolnych miejsc dla uczestników wydarzenia Organizator ma prawo zakończyć
proces rejestracji przed dniem 21 maja 2021 r.
5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zawierający z Organizatorem Umowę.
6. Uczestnik lub Zgłaszający będący stroną zawartej z Organizatorem umowy zobowiązany
jest do zapłaty Ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie później niż na 7 dni przed
Wydarzeniem, przelewem na jeden ze wskazanych rachunków Organizatora w walucie
PLN lub Euro, które Uczestnik otrzyma drogą mailową po zakończeniu procesu
rejestracyjnego.
7. Uczestnik lub Zgłaszający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz
faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu. W
przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik lub
Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie
elektronicznej na adres e-mail Organizatora.
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8. Uczestnik lub Zgłaszający ma możliwość otrzymania faktury w formie tradycyjnej. W
tym celu powinien zgłosić Organizatorowi żądanie w tym przedmiocie, kierując
wiadomość e-mail na adres Organizatora.
9. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu, w przypadku
braku dokonania Płatności.
10. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w
Wydarzeniu, Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów
uczestnictwa wynikających z Umowy.
11. Brak wpłaty za udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z rezygnacją.
12. Organizator wystawi fakturę VAT po dokonaniu Płatności.
§ 4 Odstąpienie od Umowy
1. Stronie umowy zawartej z Organizatorem będącej:
o

Konsumentem lub

o

osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru

zawodowego,

wynikającego

w

szczególności

z

przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze
- przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy świadczenie usługi
płatnej zostało rozpoczęte przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od
Umowy lub gdy usługa została w pełni wykonana przed upływem tego terminu.
4. W celu odstąpienia od Umowy osoba, o której mowa w ust. 1, składa oświadczenie, że
odstępuje od Umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy przed upływem tego
terminu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy kierować w formie elektronicznej, na
adres Organizatora: info@energymixer.eu lub pisemnie, na adres korespondencyjny:
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław.
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6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Organizator informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie Ustawy o prawach
konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do Umów m.in.:
o

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą

Konsumenta,

który

został

poinformowany

przed

rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
o

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zwróci Uczestnikowi
wszystkie dokonane przez niego płatności.
9. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
§ 5 Reklamacje
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług
(„Reklamacja”) należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Ks. Piotra
Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław
2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, którego dotyczy, oraz wskazywać zakres
żądania Użytkownika. Reklamacja powinna zostać opatrzona podpisem składającej ją
osoby oraz wskazywać dane kontaktowe, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na
reklamację. W przypadku podania w reklamacji danych lub informacji wymagających
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o
uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.
3. W celu umożliwienia Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, reklamacja winna być
złożona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego przyczyną jej złożenia.
Reklamacje złożone po upływie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do ich złożenia nie
będą rozpatrywane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w trybie właściwym
do udzielenia odpowiedzi na reklamację, określonym w ust. 4 poniżej.
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4. Organizator rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Organizator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację elektronicznie, kierując
odpowiedź na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. W przypadku, gdy Organizator nie uzna reklamacji Użytkownika, a ten nie zgadza się z
jego decyzją, Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się o mediację lub
rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”),
działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument składając odpowiedni wniosek
(w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o
wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny)
do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
7. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 6 powyżej, dostępne są na stronach
internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z
danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
8. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie
podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej, jak również nie służy od niego
odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania
sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
9. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz
wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku
wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W
przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą
jej zaskarżyć.
10. Użytkownik, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub
Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
Informacje

o

Federacji

Konsumentów

znajdują

się

pod

adresem:

www.federacjakonsumentów.org.pl.
11. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Konsument może
także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej
pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
§ 6 Zasady ochrony danych osobowych
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1. Dane

zgłoszonych

uczestników

zostaną

udostępnione

Głównemu

Sponsorowi,

Współorganizatorom, Partnerom wydarzenia do celów marketingowych. Rejestr tych
podmiotów dostępny będzie u Administratora danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Group Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa (ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław)
b) Inspektorem danych osobowych jest Pan Andrzej Burkiewicz. Kontakt: e-mail:
iod@bosetti.pl, telefon: + 48 601 582 750.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu
„Energy Industry Mixer” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do
uzyskania

danych

na

podstawie

przepisów

prawa,

Główny

Sponsor,

Współorganizatorzy, Partnerzy wydarzenia oraz podmioty wchodzące w skład grupy
kapitałowej Bosetti Global Consulting: BGC Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
Brix Sp. z o. o., Storno Sp. z o. o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka,
BGC Real Estate Sp. z o. o., Polonia2Go Sp. z o.o.
e) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania obowiązków Organizatora „Energy Industry Mixer”.
f)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez
Organizatora logo i nazwy Uczestnika Wydarzenia, a także zdjęć i innych materiałów z
Wydarzenia, w celach związanych z promocją Wydarzenia, jego organizacją oraz
informowaniu o Wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do pozyskania i
wykorzystania nazwy oraz logo firmy Uczestnika w materiałach marketingowych
zaprojektowanych w celu promocji Wydarzenia przedkładając listę zarejestrowanych
firm, zwanych Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie wyraża na to zgody i chce, aby jego
logo zostało usunięte z tych materiałów marketingowych, zobowiązany jest zgłosić swoje
żądanie wyraźnie w formie pisemnej.
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§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Regulamin wraz z jego integralnymi załącznikami dostępny jest w wersji elektronicznej
pod adresem: energymixer.eu w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydruk.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
o

zmiany zakresu, sposobu i/ lub rodzaju świadczonych Usług,

o

wprowadzenia do oferty nowych usług,

o

zmiany funkcjonalności Serwisu lub Usług,

o

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

o

zmian organizacyjnych po stronie Organizatora (tj. zmiana formy prawnej
działalności Organizatora),

o

w celu usprawnienia działania Serwisu.

5. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem
Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia
o zmianie.
6. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników i Zgłaszających
przesyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mailowy podany w Formularzu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni
od dnia powiadomienia o zmianie.
7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących warunków i programu
Wydarzenia.

O

ewentualnych

zmianach

Organizator

poinformuje

na

stronie

internetowej, drogą mailową oraz telefonicznie (w przypadku zarejestrowanych
Uczestników). Każdy uczestnik na wstępie otrzyma indywidualny program uczestnictwa
w danej części.
8. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dostępne zasoby w należyty sposób, przy
czym nie jest on zobowiązany, aby Uczestnicy osiągnęli jakiekolwiek rezultaty
biznesowe (nowe zamówienia, nowe umowy itp.).
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia w przypadku działania
siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie
nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza
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kontrolą

Organizatora,

uniemożliwiające

którejkolwiek

z

nich

wypełnienie

jakichkolwiek spośród jego zobowiązań, nie wynikające z błędu lub zaniedbania oraz
pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia należytej staranności. W takim
wypadku Uczestnikom nie przysługuje żadne odszkodowanie lub zwrot kwot
wpłaconych Organizatorowi.
10. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie, przy czym zobowiązany jest poinformować
bezzwłocznie o tym fakcie Uczestników. W takim wypadku zgłoszenia rejestracyjne będą
uznane za anulowane, a Organizator zobowiązany będzie zwrócić Uczestnikom jedynie
kwoty wpłacone tytułem ceny biletów wstępu, bez obowiązku wypłaty jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania, w szczególności zwrotu innych
kosztów poniesionych przez Uczestnika.
11. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu lub nie weźmie udziału
w Wydarzeniu z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie uprawniony do
żadnego zwrotu kwoty zapłaconej za Wydarzenie (m.in. bilet wstępu).
12. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dokonania rejestracji bez konieczności
uzasadniania swojej decyzji.
13. Jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może
pociągnąć

za

sobą

pozbawienie

przez

Organizatora

prawa

uczestniczenia

w

Wydarzeniu, przy czym Organizator obowiązany jest podać wyraźnie ten fakt do
wiadomości Uczestnika. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot
poniesionych kosztów ani odszkodowanie.
14. Uczestnik dokonując rejestracji akceptuje postanowienia i warunki niniejszego
Regulaminu. W przypadku sporu Uczestnik w pierwszej kolejności zgłasza swoje
żądanie Organizatorowi oraz podejmie próbę polubownego jego rozwiązania. W
przypadku

nieosiągnięcia

porozumienia

polubownego

sądem

właściwym

do

rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
15. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
16. Wszelka korespondencja, której adresatem jest Organizator, powinna być kierowana na
adres Organizatora: info@energymixer.eu lub ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022
Wrocław.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody
spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego
ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
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Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Wydarzeniu, które zgłoszone zostały
do udziału w Wydarzeniu przez Zgłaszającego.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych, dalej: „RODO”),
informujemy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Group Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa (ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław)
2) Inspektorem danych osobowych jest Pan Andrzej Burkiewicz. Kontakt: e-mail:
iod@bosetti.pl, telefon: + 48 601 582 750.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu
„Energy Industry Mixer” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych na podstawie przepisów prawa, Główny Sponsor, Współorganizatorzy,
Partnerzy wydarzenia oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Bosetti
Global Consulting: BGC Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Brix Sp. z o. o., Storno Sp.
z o. o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o. o.,
Polonia2Go Sp. z o.o.
5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
obowiązków Organizatora „Energy Industry Mixer”.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

13 / 14

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy
przez konsumenta lub osobę wskazaną w art. 38a ustawy o prawach konsumenta)
Adresat: BGC Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław,
info@energymixer.eu
●Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy
dotyczącej udziału w Wydarzeniu Energymixer
●Data zawarcia Umowy
______________________________________________________________________
●Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)
______________________________________________________________________
●Adres Konsumenta(-ów)
______________________________________________________________________
●Podpis Konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
______________________________________________________________________
●Data__________________________________________________________________
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