
Regulamin uczestnictwa w spotkaniach Pipeline

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w spotkaniach Pipeline występują

poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:

a) Organizator – Pipeline Media Sp. z o.o., z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309

Gdańsk, budynek Olivia Four, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000598388, NIP 9571082194.

b) Spotkanie Pipeline (dalej też: Spotkanie) – wydarzenie realizowane przez

Organizatora w sposób zdalny z użyciem platformy do spotkań online, polegające na

odbyciu spotkań zgodnie z harmonogramem, dostępnym na stronie

https://www.pipelinesummit.com/ - o tematyce związanej z sprzedażą B2B online, w

których może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa

niniejszego Regulaminu.

c) Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, która zgłosiła się do udziału w Spotkaniu i uczestnicząca w Spotkaniu po

zalogowaniu na platformę do spotkań online. Udział można wziąć w jednym lub kilku

Spotkaniach.

d) Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie

Uczestnika na wskazane przez niego Spotkanie (na każde Spotkanie rejestracja jest

oddzielna), polegające na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz w przypadku

spotkania online, celem uzyskania danych do logowania na platformie.

e) Formularz rejestracyjny – formularz niezbędny do uzupełnienia przez Uczestnika,

udostępniany w profilu Organizatora pod adresem: https://www.pipelinesummit.com/

f) Zdarzenia losowe – okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności

są nieprzewidywalne dla Organizatora oraz którym nie można zapobiec lub

przeciwstawić się skutecznie i z zachowaniem należytej staranności, a także na

których zaistnienie nie miał wpływu, w tym okoliczności uzależnione od woli i

działania podmiotów trzecich.



g) Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w Spotkaniach Pipeline.

1. Regulamin określa zasady udziału w Spotkaniach.

2. Na Spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Warunkiem uczestnictwa w

Spotkaniu jest zgłoszenie przez Uczestnika chęci udziału w nim, poprzez poprawne

wypełnienie Formularza rejestracyjnego.

4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie (online) na Formularzu

rejestracyjnym, przypisanym do konkretnej daty Spotkania dostępnym na stronach

internetowych pod adresem: https://www.pipelinesummit.com/

5. Zgłaszając uczestnictwo w Spotkaniu Uczestnik zobowiązany jest wyrazić stosowne

zgody dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora oraz

zaakceptować niniejszy Regulamin, poprzez co zobowiązuje się do jego

przestrzegania.

6. Udział w Spotkaniach jest bezpłatny.

7. Organizator oświadcza, że liczba przewidzianych miejsc na poszczególne Spotkania

jest ograniczona z uwagi na liczbę uczestników online, które mogą wziąć w nim

udział. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w momencie

osiągnięcia limitu miejsc na dany termin Spotkania.

8. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w Spotkaniu drogą elektroniczną, na

wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres mailowy od razu po zapisaniu się na

wskazane Spotkanie w systemie Eventbrite. Uczestnik otrzyma także dane do

logowania się na dedykowanej do spotkań platformie online.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian programu każdego ze

Spotkań. Aktualny Program najbliższego Spotkania dostępny będzie każdorazowo

na stronie: https://www.pipelinesummit.com/

10. W przypadku zdarzeń losowych, Organizator dopuszcza możliwość zmiany założeń

organizacji Spotkania, w tym terminu i miejsca spotkań online ( także platformy do

zdalnej komunikacji). W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do

poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną,

poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany w Formularzu

rejestracyjnym. Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie ani zwrot

jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika indywidualnie w związku ze

zgłoszeniem udziału w Spotkaniu, z tytułu zmiany założeń organizacji Spotkania lub

jego odwołania.

11. Bez zgody Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie przebiegu

Spotkania.



12. Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników, prelegentów i

Organizatorów Spotkania w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi

zasadami współżycia społecznego.

13. Uczestnicy są zobowiązani do zachowywania się w sposób nieutrudniający innym

Uczestnikom udziału w Spotkaniu, a także w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

innych Uczestników, nie zakłócający porządku i nienaruszający ogólnie przyjętych

norm zachowania w miejscach publicznych, jak także nienaruszający zasad kultury

osobistej.

14. Uczestnikowi udostępnia się w ramach platformy, na której realizowane będą

Spotkania zdalne funkcjonalność czata, umożliwiającą wymianę informacji z

prelegentem i innymi uczestnikami. Czat będzie moderowany przez Organizatora.

Uczestnik biorąc udział w Spotkaniu zostanie uprzednio poinformowany, iż w

przypadku skorzystania z funkcjonalności czatu, tj. zamieszczenia swojej

wypowiedzi, zapisy z okienka czatu wraz z danymi Uczestnika, jako uczestnika

Spotkania, mogą być rozpowszechniane wraz z nagraniem całego Spotkania lub

screena z nagrania w sieci Internet, w tym w szczególności na oficjalnym kanale YT

Organizatora i w oficjalnych profilach w social mediach.

15. W przypadku spotkań realizowanych online Uczestnik nie może:

a) udostępniać w ramach okna czatu jakichkolwiek zapisów, które zawierają

szkodliwe treści, w tym wirusy, konie trojańskie, boty, spy-ware'y, lub inne pliki,

programy, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócenia, uszkodzenia,

przechwycenia lub przywłaszczenia usługi, systemu, programu, informacji lub danych

osobowych, lub ograniczenia funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania,

sprzętu lub urządzeń lub do uszkodzenia, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do

danych lub innych informacji osób trzecich;

b) podszywać się pod inną osobę lub podmiot;

c) używać urządzeń lub oprogramowania mających na celu uszkodzenie lub

zakłócenie prawidłowego i terminowego funkcjonowania Usługi lub przechwytywanie

danych lub danych osobowych z usługi;

d) podejmować jakichkolwiek działań, które powodują przekroczenie ustalonych w

ramach udostępnionej platformy limitów w zakresie jej używania;

e) współdzielić dostępu do spotkania online na platformie osobom trzecim;

f) publikować w ramach funkcjonalności czat jakichkolwiek obraźliwych treści, treści

naruszających dobra osobiste osób trzecich w tym innych

Uczestników,wulgaryzmów, treści o charakterze rasistowskim, pornograficznym,

godzących w jakikolwiek sposób w prawa i wolności innych osób.



16. Uczestnik zobowiązany jest do respektowania postanowień Regulaminu, stosowania

się do poleceń Organizatora. W przypadku niewłaściwych zachowań w trakcie

spotkania Uczestnikowi może zostać zablokowany dostęp do platformy, na której

odbywa się spotkanie lub do poszczególnych funkcjonalności (np. zablokowanie

możliwości skorzystania z funkcjonalności czat).

17. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę, iż w przypadku włączenia w trakcie

Spotkania na swoim urządzeniu kamery, jego wizerunek może być dostępny dla

pozostałych Uczestników Spotkania, prelegentów, partnerów Organizatora oraz

pracowników i współpracowników Organizatora organizujących Spotkanie .

18. Na wypadek wykonania przez Organizatora materiałów, na których zostanie

utrwalony wizerunek Uczestnika (na zdjęciu lub filmie), Uczestnik oświadcza iż

wyraża na nagrywanie swojego udziału i rozpowszechnianie nagrań ze spotkań,

które mogą zawierać jego wizerunek przez Organizatora lub przez inne osoby na

zlecenie Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w

tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami,

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób.

19. Spotkanie Pipeline ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w

rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych

(Dz.U. 2018.870 tj., poz. 504).

20. Zgłaszając się do udziału w Spotkaniu Uczestnik wyraża w trakcie procesu rejestracji

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia na

potrzeby Spotkania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem dla jakiego

zostały uzyskane oraz właściwą klauzulą informacyjną, tj. w celu udziału Uczestnika

w Spotkaniu, możliwości jego identyfikacji zgodnie ze zgłoszoną rejestracją (tj.w

związku z wykonaniem umowy przez Organizatora) oraz pozostałych celach

wskazanych w klauzuli.

21. Dodatkowo zgłaszając się do udziału w Spotkaniu, Uczestnik wyraża w trakcie

procesu rejestracji zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w

celach marketingowych, które będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną

uczestnika Spotkania.

22. Organizator zastrzega sobie prawo pozbawienia prawa uczestnictwa w Spotkaniu

Uczestnika, który nie będzie przestrzegał postanowień Regulaminu lub będzie

znajdował się pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających, co będzie miało

wpływ na przebieg i organizację Spotkania. Regulamin zostanie udostępniony na

stronie: https://www.pipelinesummit.com/i wchodzi w życie z dniem 12.04.2021r.



23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym

czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 5 dni od dnia ich zamieszczenia na

stronie internetowej dedykowanej Spotkaniom https://www.pipelinesummit.com/

Gdańsk, dnia 12.04.2021r.


