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Regulamin Konferencji Test Dive 2019 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konferencji Test Dive 2019 („Konferencja”) jest Nokia Solutions and Networks 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000265262, NIP 113-26-39-219, REGON 140718341, kapitał zakładowy w 

wysokości 14 375 000,00 zł („Organizator”). 

2. Konferencja odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w Krakowie. Miejscem konferencji jest 

Multikino pod adresem: ul. Dobrego Pasterza 128 w Krakowie. 

3. Konferencja jest skierowana do osób fizycznych (zwanych dalej Uczestnikami), a jej celem jest 

zebranie najlepszych prezenterów, inżynierów i praktyków, którzy zapewnią wysokiej jakości 

wykłady i zainicjują ciekawe dyskusje na tematy związane z jakością i testowaniem 

oprogramowania. Uczestnikami Konferencji mogą być w szczególności osoby związane 

zawodowo z tematyką Konferencji oraz studenci, przedstawiciele środowiska akademickiego 

oraz partnerzy Konferencji. 

4. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konferencji oraz Organizatora. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w Konferencji 
1. W Konferencji mogą wziąć udział osoby, które zgłosiły udział w Konferencji i otrzymały od 

Organizatora zaproszenie na podany przez nie adres e-mail. Ilość miejsc jest ograniczona. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

testdive.pl oraz wyrażenie zgód dotyczących akceptacji niniejszego regulaminu, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. 

3. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik podaje następujące informacje: imię, nazwisko, adres 

email, numer telefonu, miasto zamieszkania, firma/uczelnia, stanowisko. Podanie 

niepoprawnych lub niekompletnych danych może skutkować brakiem zaproszenia na 

Konferencję.   

4. Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszt pobytu i przejazdu w celu uczestnictwa w 

Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konferencja zostanie sfilmowana i sfotografowana 

przez Organizatora w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z Konferencji. W 
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trakcie procesu zgłoszeniowego Uczestnik jest proszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

wizerunku utrwalonego podczas Konferencji Test Dive 2019 w postaci zdjęć, filmów i nagrań 

oraz na jego rozpowszechnianie przez Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. Zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na 

stronach internetowych www.testdive.pl i www.nokiakrakow.pl, mediach społecznościowych, 

materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania i przedstawienia 

relacji z Konferencji. Zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i 

terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. 

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika powinna być 

dokonana w formie elektronicznej na adres email: test.dive@nokia.com.  

 

§ 3 Kwestie organizacyjne 
1. Program Konferencji jest dostępny na stronie testdive.pl. Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmian programu Konferencji w każdym czasie. Zmiany zostaną opublikowane na stronie 

internetowej testdive.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub czasu trwania Konferencji. 

O zmianie terminu lub miejsca Konferencji Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

3. W dniu Konferencji odbywa się rejestracja Uczestników i odbiór identyfikatorów. Uczestnik jest 

zobowiązany okazać zaproszenie na Konferencję i umieścić w widocznym miejscu swój 

identyfikator. 

4. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym 

przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na ternie obiektu, w którym 

odbywa się Konferencja, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych 

Organizatora oraz administratora obiektu.  

5. Na Konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz reklamowania innych marek niż Nokia, chyba, że 

Organizator wyraził na to zgodę. Osoby, które złamią ten zakaz zostaną wyproszone z 

Konferencji. 

6. W razie pytań uczestnik jest proszony o kontakt poprzez email, facebook lub formularz 

kontaktowy na stronie internetowej Konferencji. 

 

 

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 

podczas Konferencji. 
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2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas 

Konferencji. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za 

szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem. 

3. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją 

odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, 

przebiegiem, odwołaniem lub przełożeniem terminu Konferencji.  

 

§ 5 Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Organizator przetwarza dane 

osobowe Uczestników zgodnie z Polityką Prywatności Nokii, z zastrzeżeniem ust. 2-8 

niniejszego paragrafu. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika są przepisy artykułu 6 ust. 1 lit. 

a), b), f) 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. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umożliwienie mu udziału w 

Konferencji. 

4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres 

email, numer telefonu, miasto zamieszkania, firma/uczelnia oraz stanowisko. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane w celu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, w czasie organizacji i trwania Konferencji, a także po jej zakończeniu w okresie 

niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz w 

zakresie wynikającym z przepisów, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia 

danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 
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§ 6 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie. O odwołaniu 

Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową. 

3. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 

określonym przez Organizatora nie krótszym niż 14 dni od dnia poinformowania Uczestników 

o zmianie drogą mailową. Uaktualniony regulamin zostanie umieszczony w każdym przypadku 

na stronie internetowej testdive.pl. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09 kwietnia 2019. 


