
 

 

Regulamin eventów InTech Day with EXATEL 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w evencie pod nazwą InTech Day with EXATEL o 
tematyce związanej z obszarem cyberbezpieczeństwa oraz pokrewnymi tematami IT, 

organizowanego przez EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie. Rejestracja uczestnictwa w 

evencie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz zasad i warunków uczestnictwa w nim 

zawartych. 

 

2) Użyte definicje: 

Event - organizowany przez Organizatora event pod nazwą InTech Day with EXATEL w okresie od 

stycznia do grudnia 2023 roku w Warszawie lub Katowicach; 

Organizator - oznacza EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (04-164), przy ul. Perkuna 47, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044577, NIP 

5270104568; 

 

Formularz zgłoszeniowy - formularz dostępny na stronie internetowej https://exatel.pl/intechday, za 
pomocą którego następuje Zgłoszenie; zawierający zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika; 

Zgłoszenie - zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w evencie poprzez wypełnienie i złożenie 

Formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie może zostać dokonane przez Zamawiającego lub 

bezpośrednio przez Uczestnika;  

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy;  

Potwierdzenie zgłoszenia - komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, potwierdzający Rejestrację;  

Potwierdzenie uczestnictwa – komunikat wysłany przez Organizatora za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, potwierdzający udział Uczestnika w evencie. 

Uczestnik - osoba fizyczna, która ma wziąć udział w evencie i która otrzymała Potwierdzenie 

uczestnictwa. Uczestnik może zgłosić się samodzielnie albo może zostać zgłoszony przez 
Zamawiającego.  

Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który dokonał Zgłoszenia Uczestnika;  



 

 

Regulamin - niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji.  

 

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W EVENCIE 

3) Zgłoszenie następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym 
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. 

4) Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 (trzy) Dni robocze przed datą planowanego eventu. 

Zgłoszenie wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu, NIP Uczestnika.  

5) W przypadku, gdy osobą dokonującą Zgłoszenia Uczestnika jest Zamawiający, Zamawiający 

winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. 

Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz 
skuteczność udzielonych w imieniu Uczestnika zgód, w tym zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika oraz zgodę Uczestnika na wykorzystanie wizerunku w materiałach 

informacyjnych dotyczących Konferencji, tworzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie.  

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza 
zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym nieprawdziwych danych osobowych Uczestnika, 

jak również danych bez zgody Uczestnika.  

7) Zgłoszenie stanowi ofertę uczestnictwa w evencie zawartej między Organizatorem a 

Uczestnikiem, na warunkach wynikających z Regulaminu oraz Formularza zgłoszeniowego.  

8) W przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnikiem, Organizator przesyła na podany w 
Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika formularz potwierdzenia przez Uczestnika 

udzielonych przez Zamawiającego w imieniu Uczestnika zgód, tj. zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika. Potwierdzenie przez Uczestnika powyższych zgód jest dobrowolne, ale 

niezbędne do prawidłowego ukończenia procesu Rejestracji na event.  

9) Organizator - w przypadku pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego, uzyskania 

wszystkich koniecznych zgód od Zamawiającego i Uczestnika przesyła na podane w Formularzu 

zgłoszeniowym adresy e-mail Uczestnika i Zamawiającego Potwierdzenie zgłoszenia. 

10) Po weryfikacji dostępności wolnych miejsc na evencie Organizator przesyła na podane w 
Formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail Uczestnika i Zamawiającego Potwierdzenie 

uczestnictwa.  

11) Potwierdzenie uczestnictwa stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty 
Zamawiającego, na warunkach wynikających z Regulaminu oraz Formularza zgłoszeniowego. 

Datą przyjęcia oferty jest moment wysłania przez Organizatora Potwierdzenia uczestnictwa.  

12) Lista Uczestników podpisywana jest przez Uczestników przed rozpoczęciem eventu i służy 
wyłącznie weryfikacji Uczestników przez Organizatora.  

13) Organizator w czasie eventu będzie podejmował działania mające na celu wspieranie 

networking’u oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.  



 

 

14) Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana 

prelegentów, planu eventu lub daty eventu. Organizator poinformuje niezwłocznie 

Zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w 
Formularzu zgłoszeniowym kontaktowy adres e-mail. 

15) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania eventu, bez podawania przyczyn. W takim 

przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego, 

16) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w evencie Uczestnika, który 
uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg eventu. 

17) W konferencji mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy EXATEL, którzy pracują na stanowisku 
opiekuna handlowego klienta oraz ci, którzy odpowiadają za bezpośrednią organizację 

wydarzenia.  

 
DANE OSOBOWE  

18) Administratorem danych osobowych jest EXATEL z siedzibą w Warszawie, przy ul. Perkuna 47 

kod 04-164. 

19) Dane osobowe podane przy zgłoszeniu uczestnictwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a i f (zgoda uczestnika, prawnie uzasadniony cel administratora) 

20) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia eventu, w tym stworzenia 
listy Uczestników eventu, celach marketingowych i oraz wysyłania informacji handlowych, 

profilowanie na podstawie danych jak również analizę danych w celu zoptymalizowania i 
dopasowania treści zakupowych  

21) Dane osobowe Zamawiającego będącego osobą fizyczną (lub dane osobowe osoby 
reprezentującej w procesie Rejestracji Zamawiającego niebędącego osobą fizyczną) 

przetwarzane są w celu przeprowadzenia eventu, w tym stworzenia listy Uczestników eventu 

oraz przetwarzania ich w celach marketingowych i handlowych, analizę danych w celu 
zoptymalizowania i dopasowania treści zakupowych 

22) Dokonując Rejestracji Zamawiający będący osobą fizyczną, jak również osoba fizyczna 
reprezentująca w procesie Rejestracji Zamawiającego niebędącego osobą fizyczną, wyraża 

dobrowolnie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów określonych powyżej, w 

tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Uczestnikiem, 

Uczestnik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych stosownie do treści pkt. 

8. 

23) Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich 
poprawy oraz żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

wzięcia udziału w Konferencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

24) Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa 
(m.in. art. 32-32 RODO), a także 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.  

 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

25) Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem. 

26) Uczestnik zobowiazuje się do przestrzegania zasad, które są określone przez EXATEL S.A. 

27) Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zawinione zniszczenia i szkody dokonane 
na terenie miejsc, gdzie organizowane są eventy.   

28) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego 

podczas eventu na cele promocji eventu w sieci internet, a Organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzania podczas eventu sesji fotograficznych i audiowizualnych. W przypadku braku 

zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących eventu, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji 

elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu 

eventu.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

29) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.  

 


