Regulamin
ITCorner Tech Meetup

§1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa udział w ITCorner Tech Meetup, organizowanym przez Stowarzyszenie
ITCorner z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000459205, REGON:
022189888, NIP: 8943050085. Regulamin zawiera również postanowienia w zakresie zasad
zapisów na wydarzenie oraz świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną, a także
dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników/Kupujących przez Organizatora.
2. Celem ITCorner Tech Meetup są inter-technologiczne spotkania organizowane przez
Wrocławski klaster firm ITCorner.
3. O ile w treści Regulaminie nie postanowiono inaczej, pojęcia pisane wielką literą otrzymują
następujące brzmienie:
ITCorner Tech Meetup - 
wydarzenie pod nazwą ITCorner Tech Meetup, które odbędzie się
w 2019 roku 4 razy. Daty oraz miejsce wydarzenia będą podane;
Formularz zgłoszeniowy 
- Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
www.techmeetup.itcorner.org.pl/cicd-meetup i stanowiący usługę elektorniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Organizator 
Stowarzyszenie ITCorner z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łaciarska 4, 50-104
Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000459205, REGON: 022189888, NIP: 8943050085;
Partnerzy 
podmioty współpracujące z Organizatorem w związku z ITCorner Tech Meetup,
niebędące sponsorami;
Regulamin 
niniejszy regulamin;
Sponsorzy 
podmioty współpracujące z Organizatorem w związku z ITCorner Tech Meetup,
którym na podstawie odrębnej umowy zawartej z Organizatorem przyznano status sponsora;
Uczestnik 
każda osoba fizyczna biorąca udział w ITCorner Tech Meetup.

4.
Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
www.techmeetup.itcorner.org.pl/cicd-meetup oraz będzie dostępny do wglądu na stanowisku

Organizatora podczas ITCorner Tech Meetup.
5. W celu korzystania ze strony internetowej ITCorner Tech Meetup pod adresem:
https://techmeetup.itcorner.org.pl/zostan-senior-developerem należy posiadać dostęp do
Internetu, sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu (przykładowo komputer,
tablet itp.) oraz najnowszą przeglądarkę internetową (przykładowo Firefox Mozilla wersja 63
lub nowsza, Google Chrome wersja 70 lub nowsza, Microsoft Edge).
6. ITCorner Tech Meetup nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870).

§ 2.
Warunki udziału. Rejestracja Uczestników.
1. Warunkiem udziału w ITCorner Tech Meetup jest rejestracja.
2. Uczestnikami ITCorner Tech Meetup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Organizator przewiduje ograniczenia w liczbie uczestników, które każdorazowo
warunkowane są wielkością sali, w której odbywa się ITCorner Tech Meetup.
4. Rejestracja i zgłoszenie zamiaru udziału w ITCorner Tech Meetup może nastąpić w
jeden z następujących
sposobów:
a) rejestrację na stronie: https://techmeetup.itcorner.org.pl/zostan-senior-developerem
b) rejestrację na stronie: https://www.meetup.com/pl-PL/ITCorner-Tech-Meetup/
5. W celu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko
c) numer telefonu
6. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego, Organizator potwierdza zapisanie na listę
uczestników wydarzenia przez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.

§3.
Formularz
Zgłoszeniowy
1.
Organizator
nieodpłatnie
udostępnia
na
stronie
internetowej
www.techmeetup.itcorner.org.pl/cicd-meetup Formularz Zgłoszeniowy stanowiący usługę
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
2. Formularz Zgłoszeniowy służy do wprowadzenia przez Uczestnika danych niezbędnych do
rejestracji oraz ich przesłania do Organizatora.
3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych za pomocą Formularza Zgłoszeniowego zostaje
zawarta z chwilą rozpoczęcia wprowadzania przez Uczestnika danych, o których mowa w § 2 ust.
4 Regulaminu, do Formularza Zgłoszeniowego, oraz obowiązuje do momentu naciśnięcia
przycisku „wyślij” i odebrania danych z Formularza Zgłoszeniowego przez Organizatora.

§4.
Konkursy dla
Uczestników
1. W trakcie ITCorner Tech Meetup mogą odbywać się konkursy dla Uczestników.
2. Zasady i warunki udziału, a także nagrody przyznawane w konkursach dla Uczestników zostaną
określone w odrębnych regulaminach, udostępnionych przez Sponsorów lub Partnerów.
3. Organizator zastrzega, że o ile nie postanowiono inaczej, za prawidłowość przetwarzania
danych osobowych w konkursach dla Uczestników odpowiada ten Sponsor lub Partner, który
organizuje konkurs.

§5.
Prawa i obowiązki
Organizatora
1. Organizator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Aktualnie obowiązujący Regulamin
jest dostępny na stronie internetowej:
www.techmeetup.itcorner.org.pl/cicd-meetup
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu lub odwołania ITCorner Tech Meetup.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do nie dopuszczenia Uczestnika do udziału w ITCorner Tech
Meetup, jeśli:

a) Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
b) Uczestnik wnosi lub próbuje wnosić na ITCorner Tech Meetup broń lub inne niebezpieczne
przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub
inne podobne;
c) Uczestnik zachowuje się agresywnie wobec Organizatora lub innych Uczestników.

§6.
Prawa i obowiązki
Uczestników
1. Uczestnik zobowiązuje jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz ich
przestrzegania.
2.
Uczestnik
zobowiązuje
się
korzystać
ze
strony
internetowej
www.techmeetup.itcorner.org.pl/cicd-meetup zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami
Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się do
niedostarczania Organizatorowi treści o charakterze bezprawnym. Więcej informacji o
przetwarzaniu danych na stronie internetowej Organizatora znajduje się w Polityce prywatności
dostępnej na tej stronie.
3. Uczestnik może korzystać z mediów społecznościowych Organizatora, w szczególności
umieszczać komentarze, relacje i zdjęcia z ITCorner Tech Meetup na profilach Organizatora na
Facebooku lub LinkedIn. Działania Uczestnika w tym zakresie nie mogą jednak naruszać
przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego ani dóbr osobistych
Organizatora, Uczestników, prelegentów, Sponsorów i Partnerów.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody na zasadach
przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.

§7.
Wykorzystanie
wizerunku
1. Organizator odbiera od Uczestników dobrowolną zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie ich wizerunku oraz przetwarza dane Uczestników w zakresie wizerunku
zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Regulaminu.
2. Zgoda udzielona przez Uczestnika obejmuje nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku
Uczestnika utrwalonego w czasie ITCorner Tech Meetup w celu promocji Organizatora, w tym
także na stronie internetowej www.techmeetup.itcorner.org.pl/cicd-meetup, mediach

społecznościowych Organizatora, Sponsorów i Partnerów oraz materiałach promocyjnych.
§8.
Ochrona danych
osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie ITCorner z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Romana Dmowskiego 17, 50-203 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000459205, REGON: 022189888, NIP: 8943050085
(dalej również „
Administrator
”).
2. Uczestnicy mogą skontaktować się z Administratorem za pomocą danych, o których mowa w §
9 ust. 1 Regulaminu.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane Uczestników i Kupujących: imię i nazwisko,
adres e-mail,wizerunek, numer telefonu.
4. Dane Uczestników/Kupujących będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o
następujące podstawy prawne:
a) dane będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w ITCorner Tech Meetup na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO;
b) dane w zakresie wizerunku Uczestników będą przetwarzane w celu jego wykorzystania w
oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c) dane będą mogły być wykorzystywane również w celach marketingu bezpośredniego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, pod warunkiem że Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie
informacji marketingowych wymaganą na podstawie odrębnych przepisów.
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Organizatora, a
także organizacji ITCorner Tech Meetup, dane Uczestników będą mogły być przekazywane
następującym kategoriom odbiorców danych:
a) podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Meetupu lub Afterparty, w
tym Partnerom i Sponsorom,
b) dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne i organizacyjne
(np. zewnętrznej księgowości, dostawcom usług IT),
c) podmiotom świadczącym usługi foto/video,
d) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora (np. zewnętrznej
kancelarii prawnej).
6. Z uwagi na fakt, że Organizator korzysta z usług dostawców IT, w niektórych przypadkach
dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego. W takim przypadku transfer danych odbywa się w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
7. W przypadku wyrażenia przez Uczestników zgody na wykorzystanie wizerunku, ich dane będą
mogły być publikowane również na portalu Facebook. W takiej sytuacji dane Uczestników mogą
być udostępnione również Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA oraz przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Ponadto, dane Uczestników mogą
zostać przetransferowane przez portal Facebook na serwery tego portalu w celu stworzenia kopii
zapasowej oraz w celach związanych z działalnością tego portalu.
8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania i rozliczenia
zawartej umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane będą mogły być także
przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie wykorzystania
wizerunku Uczestników, a także w zakresie przetwarzania danych Uczestników na cele
marketingu bezpośredniego dane będą przetwarzane odpowiednio do czasu wycofania zgody na
przetwarzanie danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane nie będą
również dłużej przechowywane, jeśli staną się zbędne dla celów, w których zostały zebrane.
9. Podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, W przypadku niepodania tych
danych Organizator nie będzie mógł zawrzeć z Uczestnikiem umowy oraz wykonać jej w
prawidłowy sposób.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku jest w pełni dobrowolne.
Brak zgody uniemożliwia Organizatorowi przetwarzanie danych Uczestnika w zakresie
wizerunku, przykładowo przez umieszczenie zdjęć Uczestnika w materiałach lub informacjach
dotyczących ITCorner Tech Meetup.
11. W zakresie przetwarzania danych w zakresie wizerunku Uczestnikowi przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo do sprostowania,
c) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) prawo do żądania usunięcia danych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
Aby skorzystać z wymienionych praw, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem za pomocą

danych, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu.
13. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§9.
Postanowienia
końcowe
1. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem pod następującymi danymi:

Stowarzyszenie
ITCorner
ul. Łaciarska 4
50-104 Wrocław
e-mail:office@itcorner.org.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta.
3. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z związku z udziałem w ITCorner Tech Meetup
lub wynikających z umowy właściwy będzie sąd właściwy według obowiązujących przepisów
prawa polskiego.

