
 

 

    

     

Regulamin wydarzenia 

BUSINESS INSIDER TRENDS 

 

§ 1 

Terminy użyte w niniejszych warunkach uważa się za następujące, chyba że:  
kontekst niniejszego Regulaminu wyraźnie wskazuje inaczej; 

1. Bilet – elektroniczne potwierdzenie zakupu w serwisie Eventory uprawniające do 
fizycznego udziału w Wydarzeniu organizowanym  przez Organizatora.   
 

2. 2. Event – wydarzenie konferencyjno-biznesowe pod nazwą "Business Insider 
Trends"  
organizowane przez Organizatora  dnia 16.11.2021,  w formule hybrydowe: 
 

a. fizycznie - w Centrum Konferencyjnym Koneser w Warszawie, w godzinach 
8:30-18:00. 

b. wirtualnie - transmisja  online na platformie eventory pod adresem 
https://eventory.cc/event/trends-2021  

c.  
3. Organizator  –  Ringier  Axel Springer  Polska  Sp. z o. o. ul. Domaniewska  49, 02-

672 Warszawa, UE NIP: PL5272677009.  
 

4. Regulamin – niniejszy regulamin imprezy określony przez Organizatora, określający  
Prawa i obowiązki Organizatora oraz osób, które  Organizator angażuje w 
organizacji Wydarzenia, związanego z realizacją Wydarzenia, a także praw i  
obowiązki Uczestników.  
 

5. Regulamin Sprzedaży Biletów – regulamin sprzedaży biletów online na wydarzenie  
 

6. Uczestnik w wydarzeniu fizycznym – osoba która nabyła bilet na wydarzenie  
 

7. 8. Uczestnik w wydarzeniu online – osoba która dokonała rejestracji na wydarzenie 
na platformie https://eventory.cc/event/trends-2021  

§ 2 

Wydarzenie 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 16 listopada 2021 r  
a) wydarzenie fizyczne w Centrum Konferencyjnym Koneser w Warszawie,  Plac 
Konesera 3, 03-736 Warszawa 
b) wydarzenie online na platformie Eventory (adres: https://eventory.cc/event/trends-
2021/ 
 

2. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim zgodnie z programem Wydarzenia 
opublikowanym na  stronie wydarzenia: https://trendsfestival.com/warsaw-2021/ 
Strona Internetowa Wydarzenia będzie dostępna nie później niż 3 dni przed 
rozpoczęciem Wydarzenia.   
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3. W Wydarzeniu fizycznie mogą wziąć udział osoby, które zakupiły Bilet za 
pośrednictwem  https://evenea.pl/pl/wydarzenie/business-2021, lub otrzymali 
 kod od  Organizatora, a następnie zarejestrowali się na Wydarzenie na stronie 
internetowej https://evenea.pl/pl/wydarzenie/business-2021, 
 

4. Posiadanie Biletu (w formie elektronicznej) oraz rejestracja na wydarzenie stanowią 
Warunek uczestnictwa w Wydarzeniu. 
 

5. Organizator  zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Organizatora  mogą nastąpić 
zmiany w prelegentach, agendzie Wydarzenia, czasie lub miejscu Wydarzenia lub 
Wydarzenie może zostać odwołane  całkowicie. W takim przypadku Organizator  
niezwłocznie poinformuje Uczestników o sytuacji poprzez opublikowanie 
odpowiednich informacji na Stronie Internetowej Wydarzenia i wysłanie ich pocztą 
elektroniczną  Uczestnikom na ich adresy e-mail wskazane w formularzu na stronach 
internetowych www.evenea.pl w i evenroty.pl podczas rejestracji na Wydarzenie. 
W przypadku zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia Bilet zachowuje ważność na  
nowy termin lub miejsce Wydarzenia. 
 

6. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po ich zakupie.  
 

7. Jedynie w przypadku całkowitego odwołania Imprezy Organizator zwróci cenę 
Biletu na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Biletów.  

 

§ 3 

Obowiązki Uczestników 

 

1. Uczestnicy:  
 

a. Mają obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu,  
 

b. Zachowywać się w sposób zgodny z zasadami postępowania społecznego,  
w szczególności nie mogą stwarzać zagrożenia dla pozostałych Uczestników, 
nie będą formułować treści o charakterze obraźliwym,  o negatywnych 
konotacjach i naruszających prawa i godność Wydarzenia  Uczestników, 
Organizatora  i wszelkich innych osób, 

 

c. Nie mają prawa do nagrywania, wykorzystywania lub transmitowania nagrań 
dźwiękowych lub wideo Wydarzenia.  

 

d. W trakcie trwania Imprezy Uczestnicy nie będą prowadzić działalności 
komercyjnej, nastawionej na zysk, reklamowej, o ile Organizator nie zezwoli 
na to z wyprzedzeniem w formie pisemnej. 

 

e. Warunkiem wzięcia udziału W Wydarzeniu stacjonarnym przez Uczestników 
jest okazanie negatywnego wyniku testu na wirus Covid-19 (test musi zostać 
wykonany na 48 godzin przed wydarzeniem ), lub certyfikatu 
potwierdzającego szczepienie na Covid-19. Uczestnicy mogą się również 
poddać testowi antygenowemu na wirus Covid-19 na terenie Wydarzenia:   
Centrum Konferencyjne Koneser Adres: Plac Konesera 3, 03-736 Warszawa 
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§ 4 

Prawa Uczestników 

1. Uczestnicy mają prawo do uzyskania od Organizatorów  niezbędnej pomocy 
dotyczącej funkcjonowania Wydarzenia.  
  

2. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci Internet i wszelkie z tym 
związane problemy z odbiorem Wydarzenia przez Uczestników. Uczestnicy 
niniejszym  przyjmują do wiadomości, że Organizator  nie ma kontroli nad 
ewentualnymi problemami z odbiorem Wydarzenia, do których doszło z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. 
 

3. Uczestnicy mają prawo do składania u Organizatora  wszelkich reklamacji 
dotyczących Przebiegu Wydarzenia. Reklamacje należy kierować pocztą 
elektroniczną  pisząc na adres Organizatora  lub pocztą elektroniczną na adres 
help@trendsfestival.com. 

§ 5 

Prawa własności intelektualnej 

1. Wszelkie wykłady, prezentacje, filmy szkoleniowe itp. wygłaszane i prezentowane 
podczas Wydarzenia stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim oraz Prawa Pokrewne (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późniejszymi 
zmianami), są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystane bez zgody 
ich właścicieli.  
 

2. Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę Organizatorowi  na fotografowanie i 
filmowanie swoich wizerunków podczas Wydarzenia, następnie ich wykorzystywanie 
w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. W przypadku 
niewyrażenia zgody, Uczestnicy poinformują o tym Organizatora  w terminie nie 
dłuższym niż  3 dni od zakończenia Wydarzenia 

 

§ 6 

Ochrona danych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Ringier  Axel Springer  Polska  
sp. z o.o.(Warszawa, Polska). Dane Osobowe Uczestnika zawarte w formularzu 
rejestracyjnym to: Imię, Nazwisko, email przetwarzane w celu udziału w Wydarzeniu. 
W zakresie danych osobowych ochrona przetwarzanych w celu organizacji 
Wydarzenia, danych osobowych Uczestników procesorem jest EventLabs  Sp. z o.o. 
oraz  Intrado Eventory Polska sp z o o. Dane osobowe Uczestnika jest świadczona 
bezpłatnie, ale jest niezbędna do rejestracji na Wydarzenie. Przetwarzanie  opiera się 
na Twojej zgodzie udzielonej powyżej. Dane będą przetwarzane przez okres czasu 
trwania zdarzenia i w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń. Masz prawo 
wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres 
pomoc@grupaonet.pl, która nie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania 
danych przed ich cofnięciem. Masz również prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
danych przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do wniesienia skargi do Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce - Szef 
Urzędu Ochrony Ochrony Danych Osobowych Dane. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w nasza Polityka 
prywatności pod adresem: https://trendsfestival.com/en/page,privacy-policy,15.html.    



 

 

2. W przypadku wykorzystania Twoich Danych Osobowych do celów marketingowych, 
będzie to miało miejsce wyłącznie na podstawie otrzymanych w tym zakresie zgód.  

 § 7 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają 
postanowieniom Kodeksu cywilnego.  
 

2. W przypadku sporu pomiędzy Organizatorem  a Uczestnikiem, właściwy sąd być 
właściwym sądem publicznym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.  
 

3. Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w 
terminie do 14 dni informowania Uczestników. W takim przypadku Organizator  
poinformuje Uczestników bez zbędnej zwłoki. Informacje o takich zmianach będą 
publikowane strona internetowa www.trendsfestival.com/warsaw-2021 
 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dnia 28.10.2021 r. 
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