REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
AUTODESK MEDIA & ENTERTAINMENT DAYS 2021

I. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów konferencji
Autodesk Media & Entertainment Days, której Organizatorem jest Omega Communication Dorota
Sapija z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-566), przy ul. Puławskiej 12A/8.
2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:
02-566), przy ul. Puławskiej 12A/8,
Organizator działa na zlecenie Autodesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:
02-583) przy ul. Wołoskiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000287483, o kapitale zakładowym w wysokości 510.000,00 PLN NIP: 521-345-22-08 (zwana dalej
„Administratorem”).
Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna składająca deklarację uczestnictwa w konferencji przez
rejestrację elektroniczną,
Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która realizuje usługi promocyjne zgodnie
z ustaleniami z Organizatorem,
Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora konferencji w odpowiedzi
na zgłoszenie dokonane przez formularz online,
Konferencja Autodesk Media & Entertainment DAYS 2021: to bezpłatna, wirtualna
konferencja dla profesjonalistów rynku gier i animacji, która odbędzie się w dniach 29-30 września
2021 r.
II. Warunki uczestnictwa
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku
wykorzystania miejsc.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia
formularza rejestracyjnego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane
w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. 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) (zwanego w dalszej części „RODO”).
7. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i/lub
upoważniony przez niego podmiot Autodesk Sp. z o. o. w celu organizacji konferencji.
8. Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera jeden z dostępnych rodzajów uczestnictwa.
9. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą
potwierdzeniem przesłania zgłoszenia.
10. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia jest wysłanie przez Organizatora maila
z potwierdzeniem rejestracji.

11. Na kilka dni przed konferencją Organizator prześle mailowo informacje ze szczegółami technicznymi
i linkami do wydarzenia.
12. Uczestnictwo w wirtualnej konferencji wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem
teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy),
b. dostęp do Internetu,
c. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome, Safari lub Microsoft Edge),
d. zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie
plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych,
wideo itp.).
13. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych zamieszczone zostaną na stronie
konferencji: www.autodeskday.pl
14. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
b. niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika oprogramowania
firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
c. niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia udziału
w konferencji,
d. wady sprzętu komputerowego Uczestnika,
e. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika,
f. nieprawidłową obsługę aplikacji przez Uczestnika,
g. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w konferencji
niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji. Uczestnikowi nie przysługuje
w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
III. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji. Zgłoszenia rezygnacji należy wysyłać
na adres email: autodeskday@communication.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje
niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
IV. Reklamacja
1. Uczestnik
może
złożyć
reklamację
za
pośrednictwem
adresu
e-mail:
autodeskday@communication.pl lub na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia konferencji tj.
do dnia 14 października 2021 r.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. oznaczenie konferencji,
c. opis zastrzeżeń dotyczących konferencji,
d. adres do korespondencji oraz adres e-mail Uczestnika.
Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia reklamacji
i przekazuje swoje stanowisko w formie, w której Uczestnik złożył reklamację.
V. Ochrona danych osobowych
1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane
w
sposób
zabezpieczający
przed
ich
ujawnieniem
i
przetwarzane
zgodnie

z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (zwanego w dalszej części „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych jest Administrator, adres: ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
email: privacy.questions@autodesk.com. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych
Osobowych: DPO@autodesk.com
3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego
Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konferencji, na podstawie
art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym
do udziału w konferencji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia
lub realizacji Konferencji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała
udział w konferencji.
4. Treść Oświadczenia o ochronie prywatności udostępniona jest na stronie Administratora:
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-pl
5. Uczestnik posiada prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
c. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których
były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw
wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera
się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane
są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane
dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres
do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwę firmy oraz
funkcję / stanowisko.
7. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
za wyjątkiem Organizatora, Administratora oraz współpracowników Administratora i Organizatora
świadczących
usługi
związane
w szczególności z bezpośrednią obsługą Uczestnika oraz dostawców usług Administratora i
Organizatora.
8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO.
9. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez
okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej konferencji.
11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

VIII. Zmiana Regulaminu
1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków udziału w Konferencji,
chyba, że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych
przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników zamieszczając
nowy regulamin na stronie www.autodeskday.pl
3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany
na stronie.

XI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2021 r.

