WARUNKI UDZIAŁU W SPOTKANIACH „POCIĄG DO EB”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w spotkaniach „Pociąg do EB”, organizowanych przez
HRM Institute, z siedzibą w Krakowie.
2. Definicje:
a. Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny na stronie internetowej
https://pociagdoeb.konfeo.com/pl/groups, za pomocą którego uczestnik dokonuje
rejestracji.
b. Wydarzenie lub spotkanie - oznacza organizowane przez Organizatora spotkania,
odbywające się w różnych miastach, występujące pod wspólną nazwą „Pociąg do EB”.
Aktualne lokalizacje i terminy spotkań są dostępne na stronie
www.hrminstitute.pl/pociagdoeb/.
c. Organizator oznacza firmę HRM Institute, z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Myślenicka
153 c.
d. Partnerzy – oznacza firmy lub organizacje, które podjęły się współpracy / patronatu nad
cyklem „Pociąg do EB”.
e. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
f.

Uczestnik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która bierze udział w spotkaniu / spotkaniach, i na rzecz której został
wypełniony formularz zgłoszeniowy.

g. Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji.
3. Rejestracja na spotkanie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
§2
Rejestracja
1. Rejestracja następuje poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
2. W przypadkach, gdy zasady obowiązujące w firmie Uczestnika nie pozwalają na rejestrację za
pomocą formularza on-line, należy zgłosić chęć rejestracji Organizatorowi drogą mailową na
adres: julia.bojanowska@hrminstitute.pl.
3. W przypadku, gdy Rejestracja jest dokonywana przez inną osobę niż Uczestnika, ponosi ona
odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji oraz poświadcza, że jest
upoważniona przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi jego danych osobowych.
4. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła na podany przy rejestracji adres
e-mail potwierdzający otrzymania zgłoszenia.
§3
Opłaty
1. Udział w spotkaniach z cyklu Pociąg do EB jest nieodpłatny.
2. Organizator zapewnia w czasie spotkania przerwę kawową.
3. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości opłat za udział w spotkaniach. W takim

przypadku opłaty nie będą dotyczyły osób, które dokonały już wcześniejszej rejestracji.
4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca wydarzenia, jego
zakwaterowania ani innych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu, za wyjątkiem kosztów
wskazanych w punktach powyżej.
§4
Rezygnacja z udziału
1. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zamawiający jest obowiązany przesłać
informację o rezygnacji najpóźniej na trzy dni robocze przed datą wydarzenia, na adres email:
julia.bojanowska@hrminstitute.pl.
2. Jeśli Uczestnik zarejestrowany na wydarzenie nie może wziąć w nim udziału, możliwe jest
wskazanie na swoje miejsce innego uczestnika.
3. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w spotkaniu powoduje obciążenie
Uczestnika/Zamawiającego kosztami organizacyjnymi w wysokości 100 zł netto.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest firma HRM Institute, Anna Macnar, z siedzibą
w Krakowie (30-698), ul. Myślenicka 153c.
2. Dane osobowe Uczestników/Zamawiających przetwarzane są w celu przeprowadzenia
wydarzenia, w tym stworzenia listy uczestników, rozliczenia ewentualnych opłat.
3. W przypadku zaznaczenia w formularzu przez Uczestnika/Zamawiającego zgody na przesyłanie
newslettera HRM Institute i/lub informacji handlowych HRM Institute oraz partnerów HRM
Institute, dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania newslettera oraz informacji
handlowych.
4. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania i usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów uczestnictwa
w spotkaniu.
§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa
polskiego.
2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Postanowienie to nie dotyczy Uczestników/Zamawiających będących konsumentami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Organizator
poinformuje Zamawiającego/Uczestnika o zmianach za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
4. Regulamin jest dostępny na stronie https://pociagdoeb.konfeo.com/pl/groups oraz w biurze
Organizatora w Krakowie, ul. Kalwaryjska 69.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2018 r.

