
REGULAMIN KONFERENCJI 

„Spotkanie użytkowników oprogramowania Hexagon” 

I. DEFINICJE 

Dla potrzeb interpretowania niniejszego Regulaminu ustalono następujące definicje pojęć: 

1. Organizator – EC Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 

adres: ul. Armii Krajowej 28, 30-150 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000226786, NIP: 9452024653, REGON: 35690824100000. 

2. Uczestnik – podmiot uczestniczący w Konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia 

rejestracji, który uiścił opłatę rejestracyjną. 

3. Konferencja - Spotkanie użytkowników oprogramowania Hexagon 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin kierowany jest do Uczestników Konferencji organizowanej przez EC Engineering Sp. z 

o.o. dnia 12-13 października w Krakowie 

2. Każdy Uczestnik lub osoba przebywająca na terenie, na którym organizowana jest Konferencja jest 

zobowiązany stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Konferencji przez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Konferencji i korzystania przez te osoby z terenu, na którym 

organizowana jest Konferencja oraz uregulowanie praw i obowiązków Uczestników. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konferencji mogą osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące 

osobami prawnymi, a posiadające na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

zdolność prawną.  

2. Zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji kierowane jest w szczególności do użytkowników 

oprogramowania marki HEXAGON. 

3. Wstęp Uczestników na Miejsce Konferencji możliwy jest po wcześniejszym: 

a. dokonaniu zgłoszenia online pod adresem: www.ec-e.pl/konferencja 

b. uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w wysokości  

• uczestnik który jest użytkownikiem oprogramowania Hexagon z aktywną usługą 

maintenance: 400 zł netto / 492 zł brutto 

• uczestnik który jest użytkownikiem oprogramowania Hexagon bez aktywnej usługi 

maintenance: 700 zł netto / 861 zł brutto 

• uczestnik który nie jestem użytkownikiem oprogramowania: 900 zł netto / 1 107 

zł brutto 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania mailowego potwierdzenia 

zgłoszenia, jednak nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym datą 

Konferencji. W przypadku braku wniesienia opłaty we wskazanym terminie nastąpi 

automatyczne wykreślenie z listy uczestników, o czym Uczestnik zostanie poinformowany 

drogą mailową. 



c. otrzymaniu od Organizatora mailowego potwierdzenia rejestracji. W przypadku braku 

informacji potwierdzającej rejestrację, w ciągu 48 godzin od momentu dokonania 

płatności Organizator prosi o kontakt drogą mailową na adres kwagner@ec-e.pl; 

4. Uczestnik może zwrócić się o zwrot uiszczonej opłaty rejestracyjnej w terminie do 14 dni 

kalendarzowych przed terminem Konferencji.  

5. Opłatę rejestracyjną należy uiścić na rachunek bankowy o numerze: konta 52 1050 1445 1000 0023 

3353 6742 (ING Bank Śląski S.A.) podając w tytule przelewu: Konferencja - Imię - Nazwisko 

6. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia drogą mailową na adres kwagner@ec-e.pl tematu i 

założeń wykładu celem jego przedstawienia na Konferencji w terminie do 30 dni kalendarzowych 

przed terminem Konferencji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Organizatora w terminie 7 

dni kalendarzowych, Uczestnik zobowiązany jest ponownie skontaktować się z Organizatorem 

drogą mailową na adres kwagner@ec-e.pl 

7. Zgłoszone na Konferencję wykłady mogą mieć maksymalnie trzech autorów, z których co najmniej 

jeden z nich jest zobligowany do wygłoszenia wykładu podczas Konferencji. Organizator dopuszcza 

możliwość zgłoszenia wykładu posiadającego więcej niż trzech autorów. W takim przypadku 

wymagane jest uzyskanie jednoznacznej zgody Organizatora wyrażonej drogą mailową. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do terminowej rejestracji wykładu, naniesienia żądanych przez 

Organizatora poprawek i zmian w pracy. 

9. Ustala się, że wykład zostanie zgłoszony w momencie otrzymania przez Uczestnika drogą mailową 

informacji o przyjęciu wykładu przez Organizatora. 

10. Deklaracja formy udziału w Konferencji jest dobrowolna. Uczestnicy mogą dokonywać zmiany 

formy uczestnictwa drogą mailową na adres kwagner@ec-e.pl. Każda zmiana formy uczestnictwa 

musi być potwierdzona przez Organizatora. Organizator może odmówić zmiany formy tylko w 

uzasadnionym przypadku. 

 

IV. ZASADY KONFERENCJI 

1. Termin rejestracji na Konferencję upływa dnia 30 września 2022 roku. Po tym terminie rejestracja 

online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji. 

2. Plan Konferencji ustalany jest przez Organizatora, który to prawo do wprowadzania w nim zmian 

rozkłady czasowego i kolejności wykładów. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian 

w planie Konferencji do momentu zamknięcia Konferencji. 

3. Organizator uprawniony jest do wyboru zgłoszonych prac i ich kwalifikacji do ich wygłoszenia w 

formie wystąpienia ustnego lub prezentacji multimedialnej. 

4. Organizator poinformuje Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia wykładów o wybranych do 

zaprezentowania wykładów w terminie do 30 dni kalendarzowych przed terminem Konferencji. 

 

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI PRZEZ UCZESTNIKA 

1. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji drogą mailową na adres 

kwagner@ec-e.pl.  

2. Uiszczona opłata rejestracyjna może zostać zwrócona zgodnie z pkt III.4 niniejszego Regulaminu. 
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VI. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad BHP, ppoż., sanitarnych, 

administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń wydanych przez Hotel Radison Blu Kraków 

2. Uczestnicy uprawnieni są do przebywania na terenie Konferencji w godzinach oznaczonych przez 

Organizatora.  

3. W miejscu Konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i używania broni, amunicji i 

materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, ognia otwartego, a także 

spożywania alkoholu i innych środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych i używania 

papierosów elektronicznych, jak również innych zachowań podobnych niezgodnych z zasadami 

współżycia społecznego. 

4. Uczestnikom nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt na teren Konferencji. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń służb porządkowych, 

informacyjnych, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i innych służb państwowych. 

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych 

wydawanych przez Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu lub wyproszenia z Konferencji Uczestnika i 

innych osób, które: 

a. znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków; 

b. posiadają broń lub inne niebezpiecznie przedmioty, w szczególności materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pirogenne, a także napoje alkoholowe, 

środki odurzające i psychotropowe lub inne podobnie działające środki. Ocena 

przedmiotów i ich kwalifikacja jako niebezpiecznych należy do Organizatora; 

c. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie lub powodujące w inny sposób zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW ZA SZKODY 

1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. 

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez 

niego, w szczególności nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand'y, roll-up'y, prezentacje i 

materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i 

prezentacje przedstawione podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestników spowodowane przez osoby 

trzecie lub wynikłe z winy Uczestników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez siłę wyższą. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Uczestników i pozostawione 

bez dozoru na terenie Konferencji. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oddane na przechowanie w hoelu Radison Blu 

Kraków. 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 



(„RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym oraz/lub przekazanych w trakcie Konferencji jest EC Engineering Sp. z o.o., ul. Armii 

Krajowej 28, 30-150 Kraków („Administrator”). 

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem można 

skontaktować się poprzez wiadomość zaadresowaną na adres: ul. Armii Krajowej 28, 30-150 

Kraków, lub skierowaną na adres e-mail: office@ec-e.pl lub pod numerem telefonu: 12 341 89 53 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w postaci [Imię, nazwisko, tel. numer 

kontaktowy, adres mailowy, nazwa firmy, adres firmy], w tym wizerunku w celu: 

1) Rejestracji na Konferencję oraz kontaktu z Uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych, 

poprzedzających Konferencję, a także przekazania wybranych materiałów pokonferencyjnych 

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą 

(art. 6 ust. 1 lit a RODO). Każdy Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

2) Zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas Konferencji związanych z prowadzeniem listy 

Uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym 

interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Konferencji (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

3) Nawiązania kontaktu z Uczestnikami – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z 

Uczestnikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) Prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby administratora 

związanych z liczbą Uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie statystyk i 

raportów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją 

Konferencji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem 

Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas: 

1) Niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2 powyżej;  
2) Niezbędny do prawidłowej organizacji Konferencji oraz realizacji ewentualnych roszczeń 

związanych z Konferencją – do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego; 

3) Do momentu wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku.  
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub zawartych przez Administratora 

umów związanych z organizacją Konferencji. 

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne uczestnictwa w 

Konferencji. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo: 



1) Dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

2) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i/lub wizerunku można przesłać e-mailem na adres: 

office@ec-e.pl);  

3) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe Uczestników, w tym wizerunek, nie będą przekazywane do organizacji 

międzynarodowych, jak również nie będą podlegały profilowaniu ze strony Administratora.  

9. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik 

wyraża zgodę na bezpłatne, nieograniczone w czasie, wielokrotne wykorzystanie jego wizerunku i 

głosu przez Administratora lub inne osoby działające na zlecenie Administratora, w tym na ich 

zwielokrotnianie wszelkimi technikami, wprowadzanie do pamięci komputera i sieci Internet, 

rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, ulotkach, mediach elektronicznych, portalach 

społecznościowych w związku z organizacją, relacjonowaniem przebiegu, dokumentowaniem 

Konferencji, a także promocją i marketingiem Administratora. 

 

IX. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA 

W przypadku ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obostrzeń czy też zakazów 

uniemożliwiających organizatorowi zrealizowania konferencji, Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany terminu Konferencji. W przypadku zmiany formy lub terminu Konferencji opłaty za udział nie 

podlegają zwrotowi. 

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie. 

2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, 

prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin 

Konferencji. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Konferencji: 17.08.2022 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konferencji i akceptuję wszystkie jego 

postanowienia. 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z Obowiązkiem Informacyjnym, o którym mowa w pkt. VIII 

Regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w 

postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru PESEL/NIP, 

wizerunku w celu niezbędnym dla zapisu oraz realizacji Konferencji.  


