REGULAMIN
Konferencji eDelivery

§1
Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji,
której organizatorem jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Inżynierskiej 8, 03422 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000694708, o numerze NIP 1132567365 i REGON 140220084.
2. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Organizator: Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Inżynierska 8, 03-422
Warszawa, KRS: 0000694708, NIP: 1132567365, REGON: 140220084.
Konferencja: oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję pod nazwą “eDelivery”.
Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz online
dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia.
Prelegent: osoba fizyczna lub prawna, która występuje w Konferencji w charakterze mówcy.
Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie z
cennikiem Pakietów Partnerskich.
Cennik: oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej
www.edelivery2017.pl.
Formularz
zgłoszeniowy:
oznacza
formularz
dostępny
na
stronie
internetowej
www.edelivery2017.pl, za pomocą którego następuje zgłoszenie udziału w Konferencji.
Potwierdzenie zgłoszenia: komunikat wysyłany za pomocą emaila przez Organizatora, w odpowiedzi
na przesłane zgłoszenie, który potwierdza udział w Konferencji.
Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji.
Zamawiający: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która zdecydowała się delegowad Uczestnika lub uczestników do udziału w
Konferencji.
§2
Zgłoszenie udziału
1. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w Konferencji musi wypełnid Formularz zgłoszeniowy.
2. Organizator ma 5 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia wysłanego za pomocą Formularza
zgłoszeniowego. Po weryfikacji zgłoszenia Organizator informuje potencjalnego Uczestnika o swojej
decyzji wysyłając wiadomośd zwrotną na email podany w Formularzu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w Konferencji bez podania przyczyny.

4. Akceptacja zgłoszenia jest równoważna z obowiązkiem dokonania płatności przez Uczestnika na
podstawie wystawionej i wysyłanej na email faktury ProForma.
5. Opłacenie faktury ProForma jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Oznacza także akceptację postanowieo niniejszego Regulaminu oraz
przestrzeganie przepisów porządkowych i wszelkich ustaleo dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorem.
6. Zgłoszenia należy dokonad najpóźniej na jeden dzieo przed planowaną datą Konferencji, pod
warunkiem uiszczenia opłaty oraz wysłania potwierdzenia zapłaty do Organizatora.
7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia
Formularza Zgłoszeniowego.
8. W przypadku, gdy osobą dokonującą zgłoszenia nie jest sam Uczestnik, Zamawiający powinien byd
upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi
również pełną odpowiedzialnośd za prawdziwośd przekazanych danych oraz udzielone w imieniu
Uczestnika zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm
wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji.
11. Organizator w czasie Konferencji będzie podejmował działania mające na celu wspieranie
networking’u i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
12. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji identyfikator oraz ewentualne
materiały konferencyjne ze strony Partnerów Konferencji.
13. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie
biznesowego adresu email Uczestnika podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach
Konferencji oraz przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź
marketingowej dotyczącej tego wydarzenia oraz jego przyszłych edycji. Uczestnik, który takiej zgody nie
wyraża, zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji
elektronicznej na adres biuro@edelivery2017.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
14. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpid zmiana Prelegentów,
planu Konferencji lub daty Konferencji. Organizator niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o
powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres
email. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku Organizator
natychmiast poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej
za udział w Konferencji.

§3
Płatności
1. Rejestrujący po jego weryfikacji jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w
Konferencji zgodnie z Cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji.

2. Możliwe jest dokonanie płatności tylko za pomocą przelewu na konto bankowe

Organizatora Konferencji (nr rachunku: 54 1160 2202 0000 0002 9409 8982). Płatnośd powinna byd
wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, czyli nie później niż w ciągu 7 dni od
wystawienia tego dokumentu.
3. Aby skorzystad z promocyjnej ceny biletów należy dokonad rejestracji w wyznaczonym przez
Organizatora terminie promocyjnym:
a. do 31 maja będzie obowiązywała cena 249 zł brutto na 50 pierwszych biletów
b. do 31 sierpnia będzie obowiązywała cena 369 zł brutto na kolejne 150 biletów
c. do 26 września będzie obowiązywała cena 489 zł brutto na pozostałe 40 biletów
4. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem
uczestnictwa w Konferencji. W przypadku braku opłaty, po upływie 7 dni od daty wystawienia faktury
proforma, rejestracja uznawana jest za nieważną, a pula pozostałych biletów zostaje stosownie
powiększona
5. Istnieje możliwośd wykorzystania kodu promocyjnego uprawniającego Zamawiajacego do otrzymania
rabatu na bilet wstępu na Konferencję w wysokości określonej przez Organizatora. Promocje przewidziane
przez Organizatora nie łączą się i przy zakupie biletu możliwy jest do użycia wyłącznie jeden kod rabatowy
(dotyczy to również innych form promocji przewidzianych przez Organizatora).

§4
Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik i Zamawiający mają prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu
poniesionych kosztów w wysokości 80 % wpłaconej kwoty, w przypadku dokonania zgłoszenia anulowania
udziału na minimum 14 dni przed wyznaczoną datą Konferencji.
2. Uczestnik zobowiązuje się do wysłania informacji o rezygnacji z udziału drogą elektroniczną na adres:
biuro@edelivery2017.pl. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu
potwierdzenia ze strony Organizatora, a koszt biletu zwrócony w ciągu 14 dni od wykreślenia.
3. Zamawiający ma prawo dokonad zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej
dokonał rejestracji, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego Konferencję. Należy to zrobid za
pomocą poczty elektronicznej, wysyłając informacje na adres mailowy: biuro@edelivery2017.pl.

§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest spółka Furgonetka Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inżynierskiej 8, 03422 Warszawa,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239865, o numerze NIP
1132567365 i REGON 140220084.

2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie i w zakresie niezbędnym do rozliczenia
transakcji oraz dochodzenia roszczeo z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
3. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą byd gromadzone w jednej lub wielu bazach
danych, bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie,
współpracujące z Organizatorem w ramach Konferencji oraz jej kolejnych edycji.
4. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeostwa zgodne z przepisami prawa, 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.
5. Uczestnik ma dostęp i prawo do zmiany swoich danych. Usunięcie danych Uczestnika wymaga
bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres email:
biuro@edelivery2017.pl.
§6
Odpowiedzialność Uczestników
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznad się z niniejszym Regulaminem.
2. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzad sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w
wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników,
Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej
zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o
rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakooczeniu Konferencji.
§7
Postanowienia koocowe
1. Koszt przejazdu na Konferencje Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się
do publikacji na stronie internetowej informacji dotyczących tych zmian.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom i Partnerom poczęstunki w trakcie trwania konferencji w
postaci stałych przerw kawowych oraz lunchu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika z Konferencji, gdy ten zakłóca jej
prawidłowy przebieg, zachowuje się wulgarnie w stosunku do innych Uczestników, obraża ich oraz w
szczególności w przypadku lub gdy znajduje się on pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji
Organizator nie zwraca opłaty za Konferencję.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
7. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie i poinformowaniu o nich Uczestnika drogą
mailową powinien on niezwłocznie zapoznad się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian
Regulaminu Uczestnik powinien powiadomid Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji
elektronicznej na adres biuro@edelivery2017.pl w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego
Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian
Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony
Regulamin.

