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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI AZURE SUMMIT 30.09.2022 

1. Konferencja „Azure Summit” odbędzie się 30.09.2022 w Muzeum Polskiej Wódki przy placu Konesera 1 w 
Warszawie.  

2. Organizatorem wydarzenia jest zgoda.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Efraima Schroegera 28, 
01-822, NIP: 5272726570, REGON:360382008, KRS: 0000536149. 

3. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli i osób decyzyjnych w obszarze IT. 

4. Konferencja jest bezpłatna. 

5. Aby wyrazić chęć udziału, należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie 
https://zgoda.net/konferencja-azure-summit/. Do dnia 23.09.2022 r. organizator potwierdzi z osobami 
zarejestrowanymi możliwość udziału w konferencji. 

6. Rezygnację z uczestnictwa prosimy zgłaszać do dnia 23.09 2022 r. na adres kontakt@zgoda.net lub do 
osoby, która przesłała zaproszenie. 

7. Do dyspozycji uczestników dostępny jest parking na poziomie -1 (wjazd od ul. Białostockiej). Aby 
skorzystać z parkingu bezpłatnie, goście zobowiązani są pobrać bilet przy wjeździe, a pobrany bilet okazać 
po konferencji w recepcji. 

8. Rejestracja na miejscu rozpoczyna się o 9:45, koniec konferencji planowany jest na godz. 17:00. Pełna 
agenda dostępna jest na stronie https://zgoda.net/konferencja-azure-summit/. 

9. Po prelekcjach planowany jest warsztat, podczas którego uczestnicy będą tworzyć własne nalewki (liczba 
miejsc ograniczona, prosimy o deklarację uczestnictwa w formularzu rejestracyjnym).  

10. Informujemy, że w trakcie konferencji będzie realizowany film oraz dokumentacja fotograficzna na potrzeby 
promocji wydarzenia oraz promocji Organizatora, co może wiązać się z utrwaleniem Państwa wizerunku. 

11. Akceptując Regulamin uczestnictwa w konferencji Azure Summit wyrażają Państwo zgodę na publikację 
wizerunku o następującej treści: 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
dobrowolnie i nieodpłatnie zezwalam na publikację mojego wizerunku w postaci zdjęć i nagrań 
audiowizualnych oraz wykorzystanie ich w związku z działaniami promocyjnymi przez Organizatora. 
Powyższa zgoda dotyczy zdjęć i nagrań audiowizualnych wykonanych w dniu 30 września 2022 r. w 
związku z organizacją przez Organizatora Konferencji Azure Summit . 

Powyższa zgoda obejmuje:  

utrwalanie, zamieszczanie, wykorzystanie, rozporządzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, wprowadzanie do pamięci komputera, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, 
zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, publikowanie za pośrednictwem dowolnego 
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medium (w tym rozpowszechnianie w mediach elektronicznych przez Internet i sieci teleinformatyczne, w 
szczególności na stronach internetowych, portalach społecznościowych m.in. Facebook, YouTube, 
Instagram oraz na antenie TV; prasie, broszurach, ulotkach, katalogach, i innych materiałach reklamowo – 
promocyjnych, utworach zbiorowych, gazetach i czasopismach), także w sieciach telekomunikacyjnych 
telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP (w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms).  

Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia nie narusza 
moich dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

12. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalenie Państwa wizerunku, prosimy o zgłoszenie tej informacji 
na adres kontakt@zgoda.net lub do osoby, która przesłała zaproszenie najpóźniej do momentu 
rozpoczęcia Konferencji. Zgłoszenie informacji o braku wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku nie 
powoduje braku możliwości uczestnictwa w Konferencji. 

13. Obowiązek informacyjny: 

a. Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest 
zgoda.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Efraima Schroegera 28, 01-822, NIP: 5272726570, 
REGON:360382008, KRS: 0000536149. 

b. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: 
gdpr@zgoda.net lub drogą pocztową pod adresem: ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa. 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

- zapewnienia możliwości udziału w Konferencji (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit b) oraz 

- w celach promocyjnych polegających na publikacji zdjęć i nagrań wraz z Pani/Pana wizerunkiem zgodnie z 
zakresem wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit a). 

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem przy 
organizacji Konferencji w szczególności Partner Konferencji tj. Microsoft Sp. z o.o. w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa oraz podmioty korzystające z opublikowanych materiałów 
promocyjnych i marketingowych zawierających Pani/Pana dane osobowe – w przypadku wyrażenia 
zgody. 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, do momentu realizacji celu dla którego zostały zebrane 
tj. do zakończenia konferencji lub wycofania zgody, chyba że co innego wynika z obowiązujących 
przepisów prawa.  

f. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.   

h. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

i. Pani/Pana Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), 
pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. 

 
 


