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REGULAMIN RULES AND REGULATIONS 

 

I. DEFINICJE 
 

Dla potrzeb niniejszego regulaminu poniższe terminy 
zostały zdefiniowane w sposób następujący: 

REGULAMIN   

niniejszy dokument 

ORGANIZATOR  

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-
57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 

17.567.000,00 zł 

ZAMAWIAJĄCY  

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna, której Kodeks cywilny przyznaje 
osobowość prawną, która kupiła bilet na Konferencję 
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
internetowej pod adresem: www.digitaldragons.pl, 

kierująca Uczestnika do udziału w Konferencji 

KONFERENCJA   

przygotowane przez Organizatora wydarzenie pod 
nazwą „DIGITAL DRAGONS”, które ma się odbyć w 

dniach 27- 28.05.2019 w Krakowie i Centrum 
Kontgresowym ICE poświęcone branży gier 
komputerowych o charakterze szkoleniowym, 
networkingowym oraz konkursowym, którego jednym 
z celów jest integracja środowiska gier 
komputerowych oraz popularyzacja ich pracy, która 
odbywa się poprzez promocję tego wydarzenia, w 

szczególności w sieci Internet z wykorzystaniem 
nagrań audio i video pochodzących z tego wydarzenia. 

UCZESTNIK  

pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w 
Konferencji, przy czym w przypadku Zamawiającego 
oraz Partnera będącego pełnoletnią osobą fizyczną 
może on być jednocześnie Uczestnikiem.  

 

 

I. DEFINITIONS 
 

For the purposes of these Rules and Regulations, the 
following terms are defined as follows: 

RULES AND REGULATIONS  

this document 

ORGANISER  

Kraków Technology Park (Krakowski Park 

Technologiczny sp. z oo) with the registered seat in 

Kraków, at ul. Podole 60, 30-394 Kraków, tax 
identification number NIP 675-11-57-834 business 
registration number REGON 351381295, entered into 
the Register of Entrepreneurs managed by the National 
Court Register at the District Court in Kraków, XI 
Commercial Division of the National Court Register 
under KRS 0000058058, with the share capital of PLN 

17,567,000.00  

DELEGATING PARTY  

a natural person, legal person or organisational unit 
granted legal personality by the Civil Code that bought 
a ticket to the Conference using the form available on 
the website at: www.digitaldragons.pl, delegating a 

Participant to participate in the Conference  

CONFERENCE   

an event of training and networking nature with 
competitions dedicated to the computer games industry 
developed by the Organiser under the name of DIGITAL 

DRAGONS that is to be held on 27 and 28 May 2019 at 
the ICE Congress Centre in Kraków, whose objectives 
include the integration of the computer game 
environment and the promotion of its work, executed 
through the promotion of the event, in particular online 
with the use of audio and video content from the event. 

 

PARTICIPANT  

an adult natural person taking part in the Conference; 
being an adult natural person, both Delegating Party 
and Partner may as well be a Participant.  
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PARTNER  

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna, której Kodeks cywilny przyznaje 
osobowość prawną, która wykupiła usługi reklamowe w 
trakcie Konferencji u Organizatora, zgodnie z cennikiem 
Pakietów Sponsorskich 

PAKIETY SPONSORSKIE  

Usługi promocyjno- reklamowe, których specyfikacja 
znajduje się na stronie internetowej poświęconej 
konferencji http://digitaldragons.pl/sponsors/. 

UMOWA  

zawarta pomiędzy Uczestnikiem, Partnerem lub 
Zamawiającym a Organizatorem umowa, której 

przedmiotem jest udział w Konferencji i której 
szczegółowe postanowienia uregulowane zostały w 
niniejszym Regulaminie.  

STRONA INTERNETOWA  

strona internetowa znajdująca się pod adresem: 
www.digitaldragons.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

Oznacza formularz dostępny na Stronie Internetowej 

KONSUMENT  

Uczestnik, który zawiera z Organizatorem Umowę, która 
jest niezwiązana bezpośrednio z działalnością 
gospodarczą lub zawodową Uczestnika. 

STRONY  

strony Umowy  

STRONA  

Organizator lub druga strona Umowy 

REJESTRACJA  

zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji 
stanowiące chwilę zawarcia Umowy 

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA  

komunikat wysyłany przez Organizatora do Uczestnika 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na jego 
adres e – mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, 

potwierdzający Rejestracji 

PARTNER  

a natural person, legal person or organisational unit 

granted legal personality by the Civil Code that 
purchased from the Organiser advertising services 
during the Conference, as specified in the price list of 
Sponsorship Packages  

SPONSORSHIP PACKAGES  

Promotional and advertising services, specified in detail 
on the website dedicated to the Conference: 
http://digitaldragons.pl/sponsors/.  

CONTRACT  

concluded between the Participant, Partner or 
Delegating Party on the one hand and the Organiser 

and concerning participation in the Conference, whose 
detailed provisions are set in these Rules and 
Regulations.  

WEBSITE  

the website located at www.digitaldragons.pl 

SUBMISSION FORM  

denotes the form available on the Website  

CONSUMER  

a participant who concludes with the Organiser a 

Contract that is not directly related to the Participant’s 
business or professional activity.  

PARTIES  

parties to the Contract  

PARTY  

the Organiser or the other party to the Contract 

REGISTRATION  

registration of the Participant to participate in the 
Conference constituting the moment of concluding the 
Contract 

CONFIRMATION OF THE REGISTRATION  

the message sent by the Organiser to the Participant by 
means of electronic communication to the Participant’s 
e-mail address indicated in the Application Form, 

confirming the Registration  

http://www.digitaldragons.pl/
http://www.kpt.krakow.pl/
http://www.digitaldragons.pl/
http://www.digitaldragons.pl/


 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia KRS nr 0000058058, 

NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, kapitał zakładowy 17567000,00 zł 

ul. Podole 60, 30-394 
t. 123453208, f. 123453201 

www.digitaldragons.pl | www.kpt.krakow.pl     

 
 

UPK  

ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 

konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 z późn. zm.).  

DZIEŃ ROBOCZY  

dowolny dzień za wyjątkiem soboty, niedzieli lub 
innych dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w 
rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 roku o 
dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 
r., poz. 90 z późn. zm.).   

ORGANIZATOR TECHNICZNY –  

Instytut Studiów Programistycznych S. A. z siedzibą 

03-973 Warszawa, ul. Brukselska 14, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254547, kapitał 
zakładowy 500 000 zł w pełni wpłacony, NIP 113-259-
73-14, REGON 140455806, 

 

UPK  

the Polish Act of 30 May 2014 on Consumer Rights 

(Journal of Laws of 2014, item 827, as amended)  

WORKING DAY  

any day except Saturdays, Sundays and other public 
holidays in Poland as construed by the Act of 18 
January 1951 on non-working days (consolidated text 
Journal of Laws of 2015, item 90, as amended).  

TECHNICAL ORGANISER  

Instytut Studiów Programistycznych SA with 
registered seat at ul. Brukselska 14 in Warsaw (03-

973) Poland, registered with the District Court for the 
Capital City of Warsaw, 13th Commercial Department 

of the National Court Register under KRS number 
0000254547, share capital of PLN 500,000 fully paid 
up, tax identification number NIP 113-259-73-14, 
business registration number REGON 140455806. 

 

 

 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Postanowienia Regulaminu obowiązują 

Uczestników, Zamawiających i Partnerów 

zawierających z Organizatorem Umowę. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w programie Konferencji i 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego 

ogłaszania na Stronie Internetowej. Przebieg 

konferencji zostanie utrwalony przez 

Organizatora poprzez stworzenie zapisu 

audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg 

Konferencji będzie filmowany oraz 

fotografowany. 

3. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w 

Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego 

wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem 

przez Uczestnika zgody na komercyjne ich 

rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą 

przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany 

lub sfotografowany podczas uczestnictwa w 

Konferencji w otoczeniu prowadzącego, oraz 

wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę 

na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź 

 

II. GENERAL PROVISIONS  
 

1. The provisions of the Rules and Regulations are 

binding for Participants, Delegating Parties and 

Partners who concluding Contracts with the 

Organiser. 

2. The Organiser retains the right to introduce 

changes in the programme of the Conference, 

and undertakes to publish updated information 

without delay on the website. The course of the 

conference will be recorded by the Organiser in 

the form of audio, video, and photographic 

record. The course of the Conference will be 

filmed and photographed. 

3. Registration of participation and participation in 

the Conference are tantamount to the 

Participant’s consent to use the Participant’s 

image for live and still recordings and 

photography and to the Participant’s consent to 

their commercial dissemination. The above 

concern the case(s) when the participant is filmed 

or photographed during the participation in the 

Conference in the presence of the lecturer, and 

when the participant voluntarily agrees to 

participate in an interview in front of the camera 

http://www.digitaldragons.pl/
http://www.kpt.krakow.pl/


 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia KRS nr 0000058058, 

NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, kapitał zakładowy 17567000,00 zł 

ul. Podole 60, 30-394 
t. 123453208, f. 123453201 

www.digitaldragons.pl | www.kpt.krakow.pl     

 
 

pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę 

na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie 

swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów 

filmowych (w całości bądź w części) 

zawierających jego wizerunek zarejestrowany 

podczas uczestnictwa w Konferencji. 

 
III. Zgłoszenia uczestników  

1. Wypełniając niniejszy formularz zgłoszeniowy 
Zamawiający zawiera umowę z Organizatorem 
w oparciu o Regulamin obowiązujący 

Uczestników Konferencji. Ponadto powyższe 
jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
postanowień ww. Regulaminu i zgodą na 

przestrzeganie zasad, przepisów i wszelkich 
innych ustaleń dokonanych między 
Uczestnikiem a Organizatorem. Wypełnienie 
niniejszego wniosku również pociąga za sobą 

obowiązek dokonania płatności za zamówiony 
pakiet uczestnictwa. 

2. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązani są do 
dokładnego i poprawnego wypełnienia 
formularza rejestracyjnego. 

3. Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody wynikające z 

wpisania nieprawidłowych danych Uczestnika 
do formularza rejestracyjnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zarządzania listą Uczestników a także do 
publikowania nazw firm oraz stanowisk 

Uczestników Konferencji. 

5. Organizator wspiera networking i nawiązywanie 
kontaktów biznesowych podczas Konferencji. 

6. Podczas Konferencji każdy zarejestrowany 
uczestnik otrzyma identyfikator.  

7. Uczestnik, który wyrazi zgodę podczas 
rejestracji może otrzymywać od Organizatora 
materiały o charakterze marketingowym. 

8. Materiały konferencyjne mogą być rozszerzone 
i zawierać dodatkowe usługi od Partnerów 
Konferencji. 

 

IV. Płatności 

1. W chwili zgłoszenia Uczestnicy są zobowiązani 
do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji, 

zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie 
internetowej Konferencji, w zakładce Digital 
Dragons Registration.  

or pose for a photograph. The Participant agrees 

to the recording of their voice, live filming of the 

person, and the publication of photos and video 

(whole or parts thereof) with the Participant’s 

image recorded during the participation in the 

Conference. 

 
III. Participant submissions 

1. By filling this application form the Delegating 
Party signs a contract with the Organiser based 
on the Rules and Regulations for Conference 

Participants. Furthermore, the above is also 
tantamount to accepting the provisions of the 
Rules and Regulations for Conference Participants 

and consent to comply with the rules, regulations, 
and any other arrangements made between the 
Participant and the Organiser. Filling this 
application also results in the obligation to make 

payment for the participation package ordered. 
2. The Participant or the Delegating Party 

undertakes to fill in the registration form 
accurately and correctly. 

3. The Organiser cannot be held liable for damages 
resulting from entering incorrect Participant data 
to the registration form. 

4. The Organiser retains the right to manage the roll 
of Participants, and publish names of companies 
as well as the positions of Conference 
Participants. 

5. The Organiser supports networking and 

establishing business links during the 

Conference. 
6. During the conference, every registered 

participant receives an identification badge and 
conference materials. 

7. The participant who expresses consent during 
registration may receive marketing materials 
from the Organiser.  

8. Conference materials may be augmented and 
may include additional services from Conference 
Partners. 

 

IV. Payments  

1. At registration participants are required to pay 
conference participation fee as indicated in the 

price list available on Conference website, tab 
Digital Dragons Registration.  
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 Regular Pass Business Pass 

early birds  

1 .02– 
31.03 

780,00 

PLN 

180,00 

EUR 

910,00  

PLN 

210,00 

EUR 

cena 
standardo
wa 

1.04– 
28.05 

910,00 

PLN 

210,00 

EUR 

1300,00  

PLN 

300,00 

EUR 

2. Proces rejestracji uczestników odbywa się z 
wykorzystaniem Systemu Coffee.  

3. Transakcje online kartami kredytowymi i 

przelewami elektronicznymi obsługuje 
Dotpay.pl. 

4. Potwierdzenie wykonania płatności zostanie 
potwierdzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przez Organizatora Technicznego za 
pomocą faktury VAT przesłanej na adres e-mail 
podany podczas rejestracji. 

5. Powiadomienie o odmowie dokonania płatności 
ze strony wystawcy karty zostanie przekazane 
w trakcie transakcji. Prosimy o sprawdzenie w 
swoim banku bądź u wystawcy karty 

kredytowej lub debetowej, czy konto zostało 
obciążone płatnością. Ostateczny wynik 
transakcji zostanie podany na koncie osobistym 

Zamawiającego w Coffee System. 
6. Rabaty/Upusty są dostępne dla osób, które 

zakupią bilet w terminach określonym przez 
Organizatora jako promocyjne. 

7. Wykonanie wszystkich płatności w terminach 
określonych w niniejszym Regulaminie 

obowiązującym Uczestników Konferencji jest 
niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. 

V. Anulowanie uczestnictwa w Konferencji – 

zwrot płatności  

1. Uczestnik może anulować swój udział w 

Konferencji. Rezygnację Uczestnika Konferencji 
należy złożyć na piśmie na adres Organizatora, 
adres e-mail: info@digitaldragons.pl, zgodnie z 
podanymi poniżej datami: 
a. Pełny Zwrot – warunkiem jest 

zawiadomienie z 30-dniowym 

wyprzedzeniem, licząc do pierwszego dnia 
Konferencji. Aby otrzymać zwrot pełnej 
płatności, należy dostarczyć zawiadomienie 

 

 Regular Pass Business Pass 

early birds  

1 .02– 
31.03 

780,00 

PLN 

180,00 

EUR 

910,00  

PLN 

210,00 

EUR 

regular 
price 

1.04– 

28.05 

910,00 

PLN 

210,00 

EUR 

1300,00  

PLN 

300,00 

EUR 

2. Participants’ Registration Process makes use of 
Coffee System.  

3. Online transactions by credit card and e-transfer 
are supported by Dotpay.pl. 

4. The receipt of payment will be confirmed by the 
Technical Organiser through a VAT invoice in 
accordance with applicable regulations send to 
your e-mail address submitted while registered. 

5. If the card supplier declines payment, the 
notification will be given during the transaction. 
You should check with your bank/credit/debit 
card supplier that payment has been deducted 
from your account. The final result of the 
Delegating Party’s transaction will be given in the 
Delegating Party’s personal account in the Coffee 

System. 
6. Discounts/Reduced prices are available to 

persons that buy ticket in the period defined 
promotional by the Organiser.  

7. Completion of all payments by the deadlines 
defined in these Rules and Regulations for 
Conference Participants is required to participate 

in the Conference. 

 

V. Cancellation of participation in the 
Conference– payment refund 

1. The Participant may cancel their participation in 

the Conference. The Conference participant’s 

resignation needs to be made in writing to 
organiser, e-mail address: info@digitaldragons.pl 
according to dates given below:  
a. Full Refunds – More than 30 days’ notice to 

the first day of the Conference. To receive a 
full refund, requests must be received no 
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nie później niż na 30 dni przed pierwszym 
dniem Konferencji. 

b. Zwrot 50% – wymaga zawiadomienia na 30 
dni przed pierwszym dniem Konferencji. 

Wnioski o zwroty otrzymane na 30 dni przed 
pierwszym dniem Konferencji lecz nie 
później niż na 14 dni przed jej rozpoczęciem 
będą kwalifikowały się do zwrotu 50% 
kosztów. 

c. Brak zwrotu – na 14 dni przed pierwszym 
dniem Konferencji. Wnioski o zwrot 

płatności dokonanych w terminie 14 dni 
przed rozpoczęciem Konferencji nie zostaną 
rozpatrzone.  

2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego 
powyżej, Zamawiający będący Konsumentem 

może odstąpić od udziału w Konferencji w ciągu 
14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy, nie 

później jednak niż przed rozpoczęciem 
Konferencji. 

3. Zwrot zostanie dokonany zgodnie z oryginalną 
formą płatności; w przypadku przelewów 
bankowych i zwrotów na karty debetowe i 
kredytowe – do 30 dni od ostatniego dnia 

Konferencji.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w 
Konferencji, który uporczywie zakłóca 
prawidłowy przebieg Konferencji, w 
szczególności znajduje się pod wpływem 
alkoholu. W taki przypadku Organizator nie 

zwraca opłaty za Konferencję.  

 
VI. Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych jest 
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 
Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 
351381295, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału 
zakładowego: 17.567.000,00 zł 

2. Dane osobowe Zamawiającego są 
przechowywane w zakresie niezbędnym do 
rozliczenia transakcji i żądania zapłaty za 
produkty i/lub usługi zakupione podczas 

korzystania z usługi oraz w terminie 
późniejszym. 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w 
celu przeprowadzenia Konferencji, w tym 
stworzenia listy uczestników. 

later than 30 days prior to the first day of 
the Conference.  

b. 50% Refunds – Less than 30 days’ notice to 
the first day of the Conference. Requests for 

refunds received within 30 days to the first 
day of the Conference, but not within the 
final 14 days, prior to the Conference will be 
eligible for a 50% refund.  

c. No refunds – Within 14 days to the first day 
of the Conference. Requests for refunds 
within 14 days prior to the start of the 

Conference will not be eligible for a refund.  
2. Irrespective of the rights described above, a 

Delegating Party being a Consumer may 
withdraw from participation in the Conference 
within 14 (fourteen) days from the conclusion of 

the Contract, yet not later than before the 
beginning of the Conference. 

3. Refunds will be made to the way of payment – 
wire transfer if made or refund to debit or credit 
card if made within 30 days from the last day of 
Conference.  

4. The Organiser reserves the right to remove a 

Participant who persistently upsets the proper 

course of the Conference, in particular being 

under the influence of alcohol, from the 

Conference. Should this be the case, the 

Organiser shall not return the Conference Fee. 

 
 

 

 
 

VI. Personal data protection  

1. The personal data administrator is Kraków 
Technology Park (Krakowski Park Technologiczny 
sp. z oo) with the registered seat in Kraków, at 
ul. Podole 60, 30-394 Kraków, tax identification 
number NIP 675-11-57-834 business registration 
number REGON 351381295, entered into the 

Register of Entrepreneurs managed by the 
National Court Register at the District Court in 
Kraków, XI Commercial Division of the National 
Court Register under KRS 0000058058, with the 
share capital of PLN 17,567,000.00. 

2. The Delegating Party’s personal data are stored 
to the extent necessary to settle the transaction 

and make claims for payment for the products 
and/or services purchased while using the service 
and subsequently. 

3. The Participant’s personal data are processed for 
the purpose of conducting the Conference, 
including the drawing of the list of participants. 
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4. Dokonując Rejestracji Zamawiający wyrażą 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym 
do stworzenia listy Uczestników. W przypadku 

gdy, Zgłaszającym nie jest Uczestnik, Uczestnik 
poprzez zeskanowanie swojego 
indywidulanego/imiennego biletu na 
wydarzenie  potwierdza, że zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych zostały 
wyrażone w jego imieniu w sposób świadomy, 
dobrowolny i konkretny.  

5. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz 
żądania usunięcia. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia 
udziału w Konferencji. 

6. Administrator podejmuje wszelkie stosowne 
środki bezpieczeństwa zgodne z ogólnie 

przyjętymi zasadami ochrony poufności 
informacji. Wszystkie informacje wrażliwe, w 
szczególności dane osobowe i szczegóły 
płatności zebrane dla celów transakcji 
handlowych, są szyfrowane przed wysłaniem 
ich od użytkownika. 

VII. Odpowiedzialność Uczestnika 

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z 
niniejszym Regulaminem. 

2. Organizator zachowuje prawo do organizowania 
sesji zdjęciowych i wideo podczas Konferencji i 

Warsztatów. Udział w wydarzeniach wiąże się z 
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
każdego Uczestnika, Prelegenta i 
Przewodniczącego/Prowadzącego w 
materiałach informacyjnych. Wymaga się, by 
wycofanie takiej zgody zostało przekazane 
elektronicznie nie później niż w pierwszym dniu 

po Konferencji/Warsztacie. 

VIII. Zmiana danych osobowych  

1. Dane wykorzystywane w transakcjach zakupu 
nie mogą zostać zmienione ani usunięte, 

ponieważ stanowią część rachunku. Dane 
zbierane automatycznie w celu wykonania 

transakcji zakupu nie mogą być zmieniane ni 
usuwane. 

IX. Roszczenia i reklamacje  
 

1. Wszelkie roszczenia Uczestnika Konferencji 
przeciwko Organizatorowi należy składać 
pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem 

4. By the act of registering, the Delegating Party 
agrees to the processing of personal data for the 
purposes of conducting the Conference, including 
the drafting of the list of Participants. Should the 

Delegating Party not be a Participant, the 
Participant confirms that the consent to the 
processing of his/her personal data has been 
expressed on his/her behalf in an informed, 
voluntary and specific manner by scanning 
his/her individual event ticket. 

5. The individuals whom the data concern retain the 

right to access their personal data, correct it, and 
request its removal. Provision of personal data is 
non-obligatory yet necessary for taking part in 
the Conference. 

6. The administrator undertakes all and any 

appropriate security measures in accordance with 
generally accepted principles for protecting the 

confidentiality of information. All sensitive 
information, notably personal data and payment 
details collected for the purpose of commercial 
transactions, is encrypted prior to being 
transmitted from the user. 

VII. Participant liability  
 

1. Participants are obliged to become acquainted 
with these Rules and Regulations. 

2. The Organiser is entitled to organising photo and 
video sessions during the Conference and 

Workshops. Participation in the events entails 
consent to the use of the image of each 
Participant, Speaker, and Chair in infotisement 
materials. Withdrawal of such consent must be 
communicated electronically no later than on the 
first day following the Conference/Workshop. 

VIII. Altering personal data  

1. The data used in purchase transactions cannot 
be altered or deleted as it constitutes part of the 
bill. The data collected automatically for 
purchase transactions cannot be altered or 

deleted. 

 

IX. Complaints  

1. Any claims of the Conference against the 
Organiser shall be submitted in writing by 
registered letter with acknowledgement of 
receipt, to the correspondence address of the 
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odbioru, na adres korespondencyjny 
Organizatora: Krakowski Park Technologiczny, 
adres: ul. Podole 60, 30-394 Kraków. 
2. Reklamacje odnośnie Konferencji można 

składać na piśmie, nie później niż w 
terminie do 14 dni od jej zakończenia. Po 
upływie tego terminu reklamacje nie będą 
rozpatrywane. 
 

X. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicy pokrywają swoje koszty podróży. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

przedmioty pozostawione lub zgubione przez 

Uczestników w miejscu Konferencji. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Organizatora, Organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany 
terminu Konferencji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem obowiązującym Uczestników 
Konferencji znajdują zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Akceptacja Regulaminu obowiązującego 
Uczestników Konferencji jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na politykę prywatności 
Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z 
o.o. 

6. Każdy uczestnik, który wypełnił formularz 
rejestracyjny, powinien niezwłocznie zapoznać 

się ze zmianami ogłoszonymi przez 
Organizatora w Regulaminie obowiązującym 
Uczestników Konferencji. Jeżeli Uczestnik nie 
zaakceptuje zmian w Regulaminie 
obowiązującym Uczestników Konferencji, musi 
o takiej decyzji powiadomić Organizatora drogą 
elektroniczną na piśmie, na adres 

biuro@kpt.krakow.pl. Stosowne oświadczenie 
powinno dotrzeć do Organizatora nie później niż 
w ciągu siedmiu (7) dni od wejścia w życie 
zmienionego Regulaminu obowiązującego 
Uczestników Konferencji. Jeżeli Organizator nie 
otrzyma od Uczestnika oświadczenia o 

nieakceptowaniu zmian wprowadzonych do 
Regulaminu obowiązującego Uczestników 
Konferencji w terminie określonym powyżej, 

uznaje się, że Uczestnik ów zaakceptował 
zmieniony Regulamin obowiązujący 
Uczestników Konferencji. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązującego 

Uczestników Konferencji wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Organiser: Kraków Technology Park, address 
Podole 60, 30-394 Kraków.  
2. The complaints of Conference shall be made 

in writing, not later than within 14 days after 

the end of the Conference. After the deadline 
the complaints shall not be considered.  

 
 
 
 

VIII. Final provisions  

1. Participants cover their travel costs. 
2. The organisers shall not be responsible for the 

items left or lost by the Participants at the 
location of the Conference. 

3. In the event of circumstances beyond the 

Organiser’s reasonable control, the Organiser 
retains the right to cancel or reschedule the 
Conference. 

4. In matters not regulated by these Rules and 
Regulations for Conference Participants, the 
provisions of the Civil Code shall apply. 

5. Acceptance of Rules and Regulations for 
Conference Participants is tantamount to consent 
to the privacy policy of Krakowski Park 
Technologiczny sp. z o.o. services. 

6. Each Participant who filled in the registration form 
should immediately acquaint themselves with any 
changes in the Rules and Regulations for 

Conference Participants announced by the 
Organiser. Should the Participants not accept 
changes to the Rules and Regulations for 
Conference Participants, he or she must notify 
the Organiser of such a decision electronically in 
writing, to the address biuro@kpt.krakow.pl. The 
appropriate statement should reach the 

Organiser no later than within seven (7) days 
from the entry of the amended Rules and 
Regulations for Conference Participants into 
force. Should the Organiser not receive the 
Participant’s a declaration of non-acceptance of 
the changes introduced to the Rules and 

Regulations for Conference Participants by the 
deadline specified above, the participant is 
deemed to have accepted the revised Rules and 

Regulations for Conference Participants. 
7. These Rules and Regulations for Conference 

Participants come into force on 1st January 2019. 
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