REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJACH DND PROJECT
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Warunki uczestnictwa:
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń online, telefonicznych oraz e-maila także warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do DND wypełnionego formularza zgłoszenia dołączonego do zaproszenia lub rejestracja
poprzez system online, dopuszczalne jest zgłoszenie telefoniczne lub sms pod warunkiem podania wymaganych danych (patrz zaproszenie)
Zgłoszenia telefoniczne możliwe są jedynie w przypadku zgłoszeń dla 1 osoby. Rejestracja: tel. 22 678 58 25, 507 501 137, 732 699 905
Zgłoszenia mailowe: formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: rejestracja@konferencjetechniczne.com
Po akceptacji zgłoszenia, uczestnicy otrzymają mailem lub telefonicznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Procedura rejestracji. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo informację o przesłaniu zgłoszenia (przy zgłoszeniach on-line) a następnie w
przypadku akceptacji zgłoszenia potwierdzenie udziału z wytycznymi natury organizacyjnej. Bardzo ważne jeżeli bezpośrednio po dokonaniu
zgłoszenia na stronie nie otrzymają Państwo na niebiesko komunikatu nad formularzem o następującej treści: "Dziękujemy! Twoja wiadomość
została wysłana. Dziękujemy za wysłanie wiadomości i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami" wówczas oznacza że w
formularzu został popełniony jakiś błąd - nie zaznaczona pozycja itp. (wszelkie błędy ukazują się nad formularzem) i mimo wciśnięcia przycisku
"wyślij" zgłoszenie nie zostanie wysłane. W takim wypadku prosimy o ponowne poprawne wypełnienie formularza lub o kontakt telefoniczny
22 678 58 25 w celu rejestracji. Potwierdzeniem prawidłowo nadanego zgłoszenia jest również mail zwrotny jaki Państwo otrzymują na podany
przez siebie przy rejestracji adres e-mail o treści: "Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konferencje firmy DND Project".
Wypełniającą i przesyłając kartę uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć i filmów z konferencji bez ograniczeń w czasie. Potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia następuje w przeciągu 30 min. do 1h jeśli zostało nadesłane w godz. 07.00-16.00, po godz. 16.00 dnia następnego. Jeżeli nie
otrzymali Państwo potwierdzenia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia (w przypadku braku miejsc) wówczas pilnie prosimy o kontakt
telefoniczny 22 678 58 25 - bowiem oznacza to że Państwa zgłoszenie do nas nie dotarło.
W przypadku braku powyższych - prosimy o kontakt z nami i rejestrację telefoniczną 22 678 58 25 lub mailową pod adresem:
biuro@dndproject.com.pl lub biuro@konferencjebranzowe.pl
Uczestnikom konferencji zapewniamy BEZPŁATNIE możliwość uczestniczenia w sesjach wykładowych, warsztatach, konsultacje z ekspertami,
komplet materiałów konferencyjnych, poczęstunek podczas przerw kawowych, certyfikat, udział w konkursach i losowaniach nagród, udział w
pokazach, bezpłatny/płatny parking (zmienna wg dostępności obiektu – każdorazowo informacja o parkingach zamieszczana jest w zaproszeniach)
Przesłanie zgłoszenia i potwierdzenie przez Państwa uczestnictwa oznacza wpisanie wskazanych osób na listę uczestników konferencji i stanowi
zobowiązanie do obecności (uczestnictwa) w szkoleniu/konferencji.
Każdy zgłoszony i obecny na szkoleniu/konferencji Uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
W przypadku braku możliwości udziału mimo wcześniejszego zgłoszenia wymagane jest wydelegowanie innej osoby w zastępstwie. Ze
względu na ponoszone koszty organizacji konferencji każdą rezygnację prosimy zgłaszać telefonicznie lub pisemnie (e-mail).
Nieobecność bez wcześniejszej pisemnej lub telefonicznej rezygnacji i braku wydelegowania zastępstwa może w przyszłości wiązać się z
odmową przyjęcia zgłoszenia na inne szkolenia realizowane przez Organizatora
Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
Rejestracja na konferencję wiąże się z wyrażeniem zgody na:

Przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnera Organizacyjnego firmę DND PROJECT z siedzibą w Warszawie,
która będzie ich administratorem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833) w
zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę DND PROJECT. Przy czym ma prawo wglądu do
swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności poprzez wyrażenie chęci udziału w konferencji.

Przetwarzanie swoich danych osobowych przez DND Project w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833). Przy czym Uczestnik mam pełne prawo do wglądu i
zmiany moich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

Otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DND Project oraz partnerów konferencji (zgodnie z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). Oświadczenie jest niezależne od czasu
korzystania z usług świadczonych przez DND Project. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Przesyłanie przez firmę DND PROJECT oraz Partnerów konferencji informacji organizacyjnych związanych z przedmiotem konferencji,
materiałów konferencyjnych, programów oraz pozostałych informacji w tym również o charakterze handlowych.

Przesyłanie newslettera i/lub zaproszeń na następne konferencje: Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera firmy DND PROJECT oraz
współorganizatorów wydarzenia. W dowolnym momencie mogę wypisać się z listy mailingowej klikając link zamieszony na końcu każdego
newslettera.

W każdej chwili możecie Państwo cofnąć poszczególne zgody pod adresem mail: uczestnik@dlaspecjalistow.org wpisując w treści „cofnięcie
zgody:….. nazwa zgody”.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu konferencji lub odwołania.
W przypadku odwołania konferencji, Organizator poinformuje uczestnika telefonicznie lub mailowo o tym fakcie.

