Regulamin uczestnictwa
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Forum jest Procobot Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we
Wrocławiu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w agendzie Forum
jak również do odwołania lub przełożenia danego Forum.
3. Wszystkie wygłaszane prezentacje są objęte prawami autorskimi prelegentów
i mogą służyć jedynie w celach edukacyjnych.

Zgłoszenie udziału oraz warunki uczestnictwa
1. Udział w Forum jest bezpłatny.
2. Uczestnikiem Forum może być każda zainteresowana osoba – z określonej
grupy docelowej (Dyrektorzy fabryk, Managerowie produkcji, Inżynierowie
robotyce, Automatycy), która zarejestruje się online i na wskazany przez
siebie adres e-mail otrzyma potwierdzenie, że została zarejestrowana. Ilość
Uczestników jest ograniczona. Organizator poinformuje na stronie danego
Forum o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
3. Uczestnictwo osób z poza grupy docelowej Forum rozpatrywane jest w trybie
indywidualnym.
4. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania Uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online oznacza akceptację
postanowień powyższego regulaminu, a także przestrzegania przepisów
porządkowych w trakcie trwania Forum.
6. Uczestnik oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne
z prawdą.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
8. Wszelkie zmiany, reklamacje czy prośby o anulowanie zgłoszenia należy
przesyłać na adres: kontakt@forum-cobotyki.com.pl

Ochrona danych osobowych i przetwarzanie danych
1. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub
wielu bazach danych utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów
współpracujących z Organizatorem w ramach danego Forum.
2. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z
powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą uczestników i
publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Forum.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na udostępnienie danych rejestracyjnych Partnerom współpracującym z
Organizatorem w ramach danego Forum oraz na przesłanie uczestnikowi
informacji marketingowej.

5. Podczas Forum Organizator może przeprowadzać dokumentację fotograficzną
i video. Uczestnictwo w Forum jest połączone z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.
4. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie
internetowej danego Forum oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich
innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek
działania związane z Forum.
6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Procobot Sp. z o. o. Sp. k.
z siedzibą we Wrocławiu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji
umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c
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 (RODO). Przysługuje Pani/
Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez
okres 2 (dwóch) lat od daty złożenia zgłoszenia uczestnictwa. Pani/Pana dane osobowe spółka
Procobot Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu może przechowywać dla celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku zaistnienia
wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę
Procobot Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
office@procobot.com.

