POTWIERDZENIE OSOBISTEGO UCZESTNICTWA W WYDARZENIU, ZRZECZENIE SIĘ PRAW
I PRZEJĘCIE RYZYKA W ZWIĄZKU Z COVID-19
WYDARZENIE: Potwierdzam, że planuję dobrowolnie uczestniczyć osobiście w wydarzeniu Autodesk
Day 2022 – Zarządzanie danymi w procesie inwestycyjnym („Wydarzenie”) sponsorowanym i/lub
organizowanym przez firmę Autodesk, Inc. lub jeden z jej podmiotów zależnych bądź
stowarzyszonych (dalej „Autodesk”) i nie jestem pracownikiem firmy Autodesk.
Ze względu na umożliwienie mi przez firmę Autodesk uczestnictwa w Wydarzeniu dobrowolnie
wyrażam zgodę na przyjęcie warunków niniejszego dokumentu Potwierdzenie osobistego
uczestnictwa w wydarzeniu, zrzeczenie się praw i przejęcie ryzyka w związku z COVID-19 („Umowa”).
Potwierdzam, że jeśli będę mieć jakiekolwiek pytania dotyczące skutków niniejszej Umowy, zadam je
i uzyskam w pełni satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na te pytania przed podpisaniem niniejszej
Umowy. Potwierdzam, że umożliwiono mi zasięgniecie porady prawnej w sprawie niniejszej Umowy
na moje życzenie oraz że nie wywierano na mnie żadnych nacisków, aby zawrzeć niniejszą Umowę
lub wziąć udział w Wydarzeniu.
PRZYJĘCIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z COVID-19: Mam świadomość, że istnieje szereg zagrożeń
wynikających z trwającej pandemii COVID-19, w tym ryzyko kontaktu z chorobą COVID-19 lub
zarażenia się nią, które może skutkować umiarkowanymi lub poważnymi objawami chorobowymi
wymagającymi leczenia szpitalnego, a nawet śmiercią. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że
w związku z Wydarzeniem firma Autodesk wdrożyła wszelkie wymagane prawem środki
bezpieczeństwa zmniejszające możliwość rozprzestrzenienia się COVID-19. Rozumiem jednak, że
w związku z Wydarzeniem żadne działania ze strony firmy Autodesk nie mogą zagwarantować, że ani
ja, ani inne osoby uczestniczące w wydarzeniu nie zachorują na COVID-19 albo nie będą narażone na
zarażenie się tą chorobą podczas udziału w Wydarzeniu.
O ile prawo lokalne nie stanowi inaczej, uczestnicząc w powyższym Wydarzeniu, w imieniu własnym
oraz moich spadkobierców, następców i cesjonariuszy, świadomie i dobrowolnie przyjmuję na siebie
wszelkie ryzyko, zarówno znane, jak i nieznane, związane z chorobą COVID-19, w tym ryzyko
zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, strat lub śmierci z niej wynikających.
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19 W ODNIESIENIU DO
WYDARZENIA: Przyjmuję do wiadomości, że jeśli nie spełnię wymagań związanych z COVID-19
dotyczących Wydarzenia i/lub podam nieprawdziwe informacje dotyczące mojego stanu COVID-19
w związku z Wydarzeniem, mogę podlegać odmowie wstępu na Wydarzenie albo wstępu do biura
bądź obiektu firmy Autodesk lub do obiektów używanych przez firmę Autodesk („Obiekty”) albo
usunięciu z Wydarzenia bądź Obiektów. Z zastrzeżeniem przepisów lokalnego prawa i/lub wszelkich
obowiązujących warunków umownych, przyjmuję do wiadomości, że wszelkie przypadki fałszerstw
lub wprowadzenia w błąd dotyczące mojego stanu COVID-19 i/lub uprawnienia do udziału
w Wydarzeniu mogą skutkować zakończeniem mojej współpracy z firmą Autodesk.
Oświadczam, że odpowiedzialność za zapewnienie, że spełniam wszelkie lokalne wymogi prawne
dotyczące COVID-19 związane z Wydarzeniem oraz wszelkie odpowiednie wytyczne/wymagania
dotyczące bezpieczeństwa określone przez firmę Autodesk, spoczywa na mnie. Jeśli po podpisaniu
niniejszej Umowy wymagania ulegną zmianie w sposób, który uniemożliwi mi udział w Wydarzeniu,
natychmiast zgłoszę ten fakt na adres safety@autodesk.com i/lub nie wezmę udziału w Wydarzeniu.
Podpisując niniejszą Umowę, dobrowolnie potwierdzam, że spełniam każdy z poniższych warunków
dotyczących mojego uczestnictwa w Wydarzeniu:
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•

wymagania firmy Autodesk związane z COVID-19 dotyczące udziału w Wydarzeniu, o których
poinformowano mnie niezależnie od niniejszego formularza;

•

wymagania firmy Autodesk związane z COVID-19 dotyczące wstępu do wszelkich Obiektów,
do których zamierzam wejść podczas Wydarzenia;

•

wszelkie lokalne wymogi prawne dotyczące przebywania w miejscu, w którym odbywa się
Wydarzenie.

Przyjmuję ponadto do wiadomości, że w przypadku nieznajomości wymogów firmy Autodesk
dotyczących COVID-19 w zakresie wstępu na Wydarzenie lub Obiektów w związku z Wydarzeniem,
moją powinnością jest zwrócenie się do wyznaczonego przedstawiciela Wydarzenia.
OBOWIĄZEK SAMOKONTROLI: Poza wszelkimi dodatkowymi wymaganiami nałożonymi przez firmę
Autodesk w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu, oświadczam, że nie wezmę udziału
w Wydarzeniu, jeśli lokalne przepisy prawa dotyczące COVID-19 obowiązujące w miejscu, w którym
odbywa się Wydarzenie (w tym wymagania nałożone przez obiekt, w którym organizowane jest
Wydarzenie), oraz w kraju lub na terytorium, w którym mieszkam, zabraniają mi udziału
w Wydarzeniu bądź go odradzają. Przykładowo, jeśli miałem(-am) niedawno bliski kontakt z osobą
z prawdopodobnym rozpoznaniem COVID-19 lub jeśli niedawno doświadczyłem(-am) potencjalnych
objawów COVID-19, poza wszelkimi dodatkowymi wymaganiami nałożonymi przez firmę Autodesk,
mój udział w Wydarzeniu będzie uzależniony od zasad i zaleceń określonych w stosownych
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa COVID-19 ustalonych przez odpowiednie władze lokalne,
w tym od terminów izolacji i/lub kwarantanny.
Napiszę na adres safety@autodesk.com, jeśli podczas Wydarzenia lub w ciągu 14 dni po jego
zakończeniu wystąpią u mnie objawy COVID-19 lub zostanie u mnie zdiagnozowany COVID-19.
POTWIERDZENIE SZCZEPIENIA I/LUB WYNIKI TESTU NA COVID-19: Zgodnie z lokalnymi przepisami
przyjmuję do wiadomości, że mogę podlegać kontroli dokumentów związanych z COVID-19, w tym
potwierdzenia szczepienia i/lub wyników testu na COVID-19, oraz że mam obowiązek zabrać ze sobą
na Wydarzenie potwierdzenie szczepienia, jeśli jest to wymagane przez protokoły Wydarzenia. Zgodnie
z tymi wymogami i prawem lokalnym, przyjmuję do wiadomości, że w związku z moim udziałem
w Wydarzeniu lub z podróżą firma Autodesk może zweryfikować potwierdzenie szczepienia i/lub
wyniki testu COVID-19. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie zbierane potwierdzenia szczepień i/lub
wyniki testów na COVID-19 (jeśli dotyczy) będą przechowywane w sposób poufny, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych oraz polityką prywatności danych firmy
Autodesk, a dostęp do nich zostanie przyznany jedynie ograniczonej liczbie osób na zasadzie „ścisłej
potrzeby” lub dostawcom usług, którzy świadczą usługi bądź pełnią funkcje w imieniu firmy Autodesk,
w celach biznesowych lub zgodnych z prawem albo na uzasadnione żądanie władz państwowych.
Wszelkie informacje o szczepieniach lub wynikach testu na obecność COVID-19 nie będą
wykorzystywane w żadnym innym celu niż zapewnienie bezpieczeństwa i/lub zgodności z przepisami
firmy Autodesk, a wszelkie zgromadzone dane będą przechowywane wyłącznie przez okres,
w którym firma Autodesk będzie miała uzasadniony cel do zachowania tych danych oraz będzie to
wymagane przez obowiązujące prawo.
ZRZECZENIE SIĘ PRAW I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI: Ze względu na zezwolenie przez
firmę Autodesk na udział w Wydarzeniu i/lub korzystanie z Obiektów niniejszym oświadczam, że ja,
moi cesjonariusze, spadkobiercy, spadkobiercy ustawowi, opiekunowie i przedstawiciele prawni
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(„Strony powiązane”) nie będziemy wnosić roszczeń, wszczynać postępowania sądowego ani
zajmować mienia firmy Autodesk, jakichkolwiek jej organizacji stowarzyszonych, właścicieli,
dyrektorów, członków zarządu, pracowników, wykonawców, agentów czy przedstawicieli („Strony
Autodesk”) w związku z jakimikolwiek obrażeniami, szkodami czy śmiercią wynikającymi z mojego
udziału w Wydarzeniu lub korzystania z Obiektów czy też z zaniedbania lub innych działań lub
zaniechań, niezależnie od przyczyny, którejkolwiek ze Stron Autodesk. W maksymalnym zakresie
dozwolonym przez prawo niniejszym zwalniam Strony Autodesk z wszelkich powództw, roszczeń,
kosztów, zobowiązań i żądań, jakie ja lub którakolwiek ze Stron powiązanych ma lub może mieć
w przyszłości wobec którejkolwiek ze Stron Autodesk z tytułu obrażeń, chorób bądź szkód, w tym
również związanych z COVID-19, wynikających z mojego udziału w Wydarzeniu lub korzystania
z Obiektów. Potwierdzam, że jestem upoważniony(-a) do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu
moich Stron powiązanych.
Dla większej jasności oświadczam, że w imieniu własnym, moich spadkobierców, wykonawców,
administratorów, następców, przedstawicieli i cesjonariuszy zobowiązuję się nie wnosić żadnych
roszczeń ani powództw przeciwko jakimkolwiek Stronom Autodesk w związku z moim udziałem
w Wydarzeniu.
POTWIERDZENIE I ZROZUMIENIE: ZAPOZNAŁEM(-AM) SIĘ DOKŁADNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ZDAJĘ
SOBIE SPRAWĘ, ŻE JEST TO ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ŻE ZRZEKAM SIĘ ISTOTNYCH
PRAW, W TYM PRAWA DO ZGŁASZANIA WSZELKICH ROSZCZEŃ NA DRODZE SĄDOWEJ. PODPISUJĘ
NINIEJSZĄ UMOWĘ Z WŁASNEJ WOLI I MOJĄ INTENCJĄ JEST, ABY MÓJ PODPIS STANOWIŁ
CAŁKOWITE I BEZWARUNKOWE ZWOLNIENIE Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W MAKSYMALNYM
ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO.
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z niniejszą Umową i w pełni rozumiem jej cel i treść oraz że
świadomie przyjmuję na siebie ryzyko związane m.in. z zawarciem niniejszej Umowy. Ponadto
potwierdzam, że poprzez złożenie podpisu poniżej oświadczam, iż wyrażam wolę, aby niniejsza
Umowa miała moc prawną oraz że powyższe informacje są prawdziwe i poprawne.
___________________________
Imię i nazwisko
___________________________
Data
___________________________
Pracodawca lub organizacja
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