Konferencja TestDive

§1. Postanowienia ogólne
Konferencja TestDive, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej Konferencją), jest skierowana do osób
fizycznych (zwanych dalej Uczestnikami).
Konferencja odbędzie się 24 października 2017 w Krakowie. Miejscem konferencji jest Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem: ul. Krupnicza 33 w Krakowie.

§2. Organizator konferencji
Organizatorem Konferencji jest Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska
39A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000265262 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Warunki uczestnictwa w Konferencji
W Konferencji mogą wziąć udział osoby, które zarejestrowały się drogą elektroniczną na stronie testdive.pl
oraz otrzymały zaproszenie na wydarzenie. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, nie wszyscy zarejestrowani
Uczestnicy dostaną zaproszenie na wydarzenie.
Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.
Pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów
współpracujących z Organizatorem, mogą wziąć udział w konferencji pod specjalnymi warunkami, które będą
przedstawione wewnętrznie w firmie.

§4. Kwestie organizacyjne
Przed wejściem na sale, w których odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu.
Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu konferencji.

§5. Bezpieczeństwo
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie
obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

§6. Inne kwestie
Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
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, lub gdy uczestnik
dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
Na Konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz reklamowania innych marek niż NOKIA, chyba, że Organizator
wyraził na to zgodę. Osoby, które złamią ten zakaz zostaną wyproszone z Konferencji.

Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby Konferencji i procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). Uczestnik posiada
pełne prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo
do skontaktowania z wybranymi Uczestnikami.

§7. Postanowienia końcowe
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach,
z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aktualizacji. O zmianie w treści regulaminu wszyscy uczestnicy będą
powiadomieni przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na oficjalnej stornie Konferencji testdive.pl.
Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.

