Regulamin uczestnictwa w Konferencji online
Przyspiesz swój biznes

§1. Postanowienia Ogólne
Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Konferencji online
Przyspiesz swój biznes, organizowanej przez Comarch Finance Connect sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407455, NIP: 6751471192,
REGON: 122485307, kapitał zakładowy 205.000,00 zł (zwaną dalej CFC lub Comarch Finance Connect).
Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
§2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:
Konferencja – wydarzenie w formie konferencji online pod nazwą „Przyspiesz swój biznes”,
organizowane przez Comarch Finance Connect, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku oraz
zostanie udostępnione przez Comarch Finance Connect Uczestnikom zgodnie z niniejszym
Regulaminem
Formularz Rejestracji - formularz rejestracyjny umożliwiający Użytkownikom zgłoszenie chęci
uczestnictwa w Konferencji znajdujący się pod adresem: https://studio.tvip.pl/comarch
Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo będąca reprezentantem lub
pracownikiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która korzysta z Formularza Rejestracji w celu
rejestracji uczestnictwa w Konferencji
Uczestnik – Użytkownik który został prawidłowo zarejestrowany na Konferencję do dnia 09.12.2021
roku za pomocą Formularza Rejestracji oraz zaakceptowany przez Comarch Finance Connect jako
uczestnik Konferencji.
Zawarcie umowy dotyczącej udziału w Konferencji - moment, w którym Comarch Finance Connect
dostarczy Użytkownikowi na wskazany w Formularzu Rejestracji adres e-mail potwierdzenie, że
Formularz Rejestracji został przyjęty i udział w Konferencji został zaakceptowany.

§3. Rejestracja uczestnictwa i udział w Konferencji
1. Możliwość rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa od 15.11.2021 roku do 09.12.2021.
2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Formularza
Rejestracji dostępnego pod adresem: https://studio.tvip.pl/comarch
3. Udział w Konferencji jest dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem rejestracji uczestnictwa
w Konferencji jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji oraz zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Wysłanie Formularza Rejestracji jest
równoznaczne z Akceptacją niniejszego Regulaminu. Formularz Rejestracji umożliwia
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Użytkownikowi także wyrażenie dobrowolnych zgód marketingowych o treści wskazanej
w Formularzu Rejestracji.
Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane przez niego w Formularzu Rejestracji są
prawdziwe i aktualne oraz, że jest on uprawniony do wzięcia udziału w Konferencji z ramienia
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której nazwę oraz numer NIP wskazał w
Formularzu Rejestracji. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem
Formularza Rejestracji lub w inny sposób np. poprzez czat udostępniony do komunikacji
w czasie Konferencji treści o charakterze bezprawnym.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rejestracji na
podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania
zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji.
Formularz Rejestracji podlega weryfikacji ze strony Comarch Finance Connect. Jeżeli
weryfikacja przebiegnie negatywnie, Comarch Finance Connect poinformuje Uczestnika za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji w ciągu
5 dni roboczych.
W przypadku stwierdzenia przez Comarch Finance Connect, iż Uczestnik narusza Regulamin
Konferencji lub przepisy prawa, Comarch Finance Connect będzie uprawniony do odmowy
Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji.
Uczestnik, po uprzedniej rejestracji i pozytywnej weryfikacji, na podany przez siebie adres email otrzyma zestaw danych umożliwiających wzięcie udziału w Konferencji poprzez dostęp do
platformy streamingowej. Wzięcie udziału w Konferencji za pośrednictwem platformy
streamingowej wymaga od Uczestnika posiadania dostępu do urządzenia zapewniającego
dostęp do sieci Internet. Po zalogowaniu się do platformy streamingowej, Uczestnik zostanie
poproszony o utworzenie osobistego profilu. Wprowadzone do profilu dane osobowe oraz
zdjęcia będą widoczne dla innych uczestników Konferencji.
W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od rejestracji (audio
i/lub video i/lub foto) przebiegu Konferencji, a także od podejmowania działań zmierzających
do zakłócenia jej przebiegu. Uczestnik nie może naruszać praw autorskich do materiałów
udostępnianych mu podczas lub w związku z udziałem w Konferencji, w szczególności
kopiować ich lub rozpowszechniać, chyba, że Comarch Finance Connect wyraźnie dopuści
możliwość określonego wykorzystywania przez Uczestników przekazanych im materiałów.
Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania włącznie na własny użytek danych
finansowych i sprzedażowych dotyczących spółek z Grupy Comarch ujawnionych podczas
Konferencji.
§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z organizacją i
promocją Konferencji jest Comarch Finance Connect. Dane osobowe Użytkowników są
przetwarzane na zasadach określonych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Grupy Comarch, dostępnej pod adresem: https://www.comarch.pl/informacja-oprzetwarzaniu-danych-osobowych/, która określa także ich uprawnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych.
2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowych zgód na otrzymywanie newslettera,
oraz na kontakty telefoniczne lub e-mailowe w celu przedstawienia oferty lub marketingu,
dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na zasadach wskazanych w treści tych zgód.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Comarch Finance Connect zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu
Konferencji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny a także do zmiany terminu lub
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odwołania Konferencji z ważnych przyczyn. W przypadku zmiany terminu Konferencji lub jej
odwołania, Comarch Finance Connect poinformuje niezwłocznie Uczestników za
pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku zmiany terminu Konferencji, dokonane
wcześniej zapisy na Konferencję pozostają skuteczne.
Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konferencji, zawiadamiając o tym
Comarch Finance Connect na adres: info.apfino@comarch.pl.
W celu organizacji i realizacji Konferencji Comarch Finance Connect może współpracować
z innymi podmiotami, a także korzystać z usług podmiotów trzecich.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania usługi mogą być składane na adres e-mail:
info.apfino@comarch.pl. Reklamacje będą rozpatrzone przez Comarch Finance Connect w
ciągu 14 dni od ich otrzymania.
Kontakt z Comarch Finance Connect jest możliwy pod adresem: Comarch Finance Connect sp.
z o.o., ul. Życzkowskiego 29A, budynek SSE3, 31-864 Kraków oraz poprzez pocztę elektroniczną
pod adresem: info.apfino@comarch.pl.
Comarch Finance Connect udostępnia niniejszy Regulamin poprzez Formularz Rejestracji,
a także na każde żądanie Użytkownika zgłoszone na adres: info.apfino@comarch.pl.
Ewentualne zmiany Regulaminu związane ze zmianą formuły Konferencji zostaną przesłane
Uczestnikom na podane adresy e-mail. W przypadku braku rezygnacji w terminie 5 dni od
otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował
zmieniony Regulamin.
Umowa obejmująca umożliwienie Uczestnikowi udziału w Konferencji objęta niniejszym
Regulaminem rozwiązuje się wraz z zakończeniem Konferencji albo w przypadku jej odwołania
przez Organizatora lub rezygnacji przez Uczestnika.
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