REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SERWISU KONFERENCJI OSEC FORUM 2018
ORAZ
UCZESTNICTWA W KONFERENCJI OSEC FORUM 2018
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji OSEC
FORUM 2018, dostępnego za pośrednictwem adresu www.osecforum.pl oraz warunki
uczestnictwa w konferencji OSEC FORUM 2018. Niniejszy regulamin stanowi integralną część
umów zawieranych przez OSEC za pośrednictwem Serwisu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie
zgody na postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityki Prywatności.
2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także
prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie,
za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów
partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.),
przysługują OSEC i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję)
udzieloną przez OSEC.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji
Użytkownik może skontaktować się z OSEC. poprzez pocztę e-mail, pod
adresem forum@osec.pl albo telefonicznie, pod numerem (+48) 783 061 006.
II. DEFINICJE.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem osecforum.pl, zawierająca
informacje o Konferencji oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Konferencji
w charakterze Uczestnika.
2. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu oraz warunki
zgłoszenia i uczestnictwa w Konferencji, stanowiący integralną część zgłoszenia
dotyczącego uczestnictwa w Konferencji oraz umowy o udział w Konferencji.
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3. Organizator lub OSEC - OSEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zeusa 41, 01497 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335057, NIP 5222928308, o kapitale
zakładowym w wysokości 57 500,00 zł.
4. Konferencja – konferencja branży IT pod nazwą OSEC FORUM 2018, organizowana przez
OSEC w Warszawie w dniu 5 czerwca 2018 r., BABKA (ul. Młocińska 5/7, Warszawa).
5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
6. Agenda – ustalony przez OSEC szczegółowy program Konferencji, udostępniony
w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Udostępniona przez OSEC
Agenda ma charakter poglądowy i może ulegać zmianom.
7. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń
dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu.
8. Prelegent – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana
przez OSEC.
III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.
1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz
zastosowania przeglądarki internetowej.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem
Serwisu OSEC stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu,
w szczególności:
1. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu
lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni
udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących
w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre
obyczaje;
3. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne
oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
4. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców
informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak
również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.
IV. UDZIAŁ W KONFERENCJI
1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie
prelekcje wskazane w Agendzie lub odbywające w czasie Konferencji.
2. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest bezpłatny.
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3. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez
uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza
rejestracji Uczestnika.
4. W formularzu rejestracji Uczestnika przeznaczonym dla osób fizycznych, Użytkownik
podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail, firma. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do celów udziału w Konferencji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest
zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, które stanowią integralną część
formularza. Poprzez przesłanie OSEC wypełnionego formularza, Użytkownik składa OSEC
ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji. OSEC nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych przez osoby
rejestrujące swój udział w Konferencji.
6. Otrzymanie oferty, o której mowa w ust. 5 OSEC potwierdza poprzez przesłanie na adres
e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania
tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy OSEC Sp. z o.o. a Użytkownikiem, dochodzi
do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
7. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą – w przypadku
zawarcia umowy o udział w Konferencji - na rozpowszechnianie i wykorzystanie
wizerunku Uczestnika utrwalonego na wszelkich nośnikach (w szczególności fotografiach,
filmach) dokumentujących przebieg Konferencji. Niniejsza zgoda obejmuje prawo
na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego
do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych,
plakatach, banerach, internecie, telewizji. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na
zamieszczanie dowolnych treści obok wizerunku Uczestnika dotyczących Konferencji.
Niniejsza zgoda nie obejmuje zgody na zamieszczanie obok wizerunku Uczestnika treści
uznawanych powszechnie za obraźliwe lub treści naruszających dobra osobiste osób
trzecich.
8. Wygłaszane przez Uczestników tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Uczestnika
i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.
9. Uczestnicy nie mogą wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub
dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym,
wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest
propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.
10. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017,
poz. 1160 ze zm.).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Konferencję lub
poszczególne jej części (dodatkowe wykłady, warsztaty, imprezy towarzyszące)
w momencie osiągnięcia limitu Uczestników. O uczestnictwie w Konferencji decyduje
kolejność zgłoszeń.
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12. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wstępu na Konferencję osób,
które nie dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny.
13. Bez zgody Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie przebiegu Konferencji.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. Uczestnicy ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie
obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak
również w miejscach zakwaterowania.
15. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konferencji Uczestnika, który łamie
postawienia niniejszego Regulaminu.
16. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania w czasie Konferencji poleceń pracowników
służb porządkowych lub Organizatorów legitymujących się odpowiednimi
identyfikatorami.
17. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora
wydawanego przez Organizatora i okazywania go na każde wezwanie służb
porządkowych, informacyjnych lub Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
do usunięcia z miejsca wydarzenia osoby nieposiadającej identyfikatora.
18. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby OSEC. Ww. reklamacje
Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni roboczych
od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej wskazanego terminu reklamacje nie
będą rozpatrywane.
19. Bezwzględnie zabrania się wstępu i przebywania na Konferencji osób będących pod
wpływem narkotyków lub środków odurzających oraz osób w stanie nietrzeźwości
(zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadząca do stężenia
przekraczającego tę wartość). Uczestnik zobowiązuje poddać się kontroli alkomatem
przez uprawnione do tego podmioty.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej terminu
i miejsca.
VI. DANE OSOBOWE.
1. OSEC przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie i na zasadach wskazanych poniżej.
2. OSEC przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji
Uczestnika obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, w celu
związanym z dostępem do Serwisu oraz zawarciem i wykonaniem umowy o udział
w Konferencji. OSEC (adres: ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa) jako administrator danych
osobowych , informuje, iż:
1. dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z rejestracją w Serwisie i realizacją
umowy o udział w Konferencji, jak również - o ile taka zgoda będzie wyrażona w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowej od OSEC lub
sponsorów i partnerów Konferencji (dotyczy tylko przypadku gdy wyrażono zgodę
na udostępnienie danych osobowych sponsorom i partnerom);
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2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania
z Serwisu i udziału w Konferencji;
3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz w
celu otrzymywania informacji handlowej od OSEC jest dobrowolne;
4. wyrażenie zgody na udostepnienie danych osobowych w celach marketingowych
sponsorom oraz partnerom Konferencji jest dobrowolne;
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
6. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowej od OSEC Uczestnik
posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania;
7. podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania
informacji handlowej;
8. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obsługi
Uczestników Konferencji;
9. ma Uczestnik prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy
RODO.
VII. UWAGI.
Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia Użytkownik może zgłosić na adres e-mail forum@osec.pl lub
pisemnie, na adres siedziby OSEC Sp. z o.o.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej
w formacie PDF.
2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy OSEC
a Użytkownikiem, który przesłał OSEC formularz rejestracji Uczestnika, odbywał się
będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail
wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony OSEC Sp. z o.o. za pośrednictwem
adresu forum@osec.pl .
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany
prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność
pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia
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zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia
i całego niniejszego Regulaminu.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany
nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika
adres e-mail.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2018. OSEC zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani
poprzez komunikat umieszczony w Serwisie. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się
na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym OSEC Sp. z o.o.
Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy,
o której mowa w art. 384(1) Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu
do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika
obowiązują postanowienia dotychczasowe.
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