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I. Regulamin uczestnictwa w Konferencji Infoshare F3 – zapisy wspólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2020.344) i jest
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej https://f3.infoshare.pl/ nieodpłatnie w formie, która
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Niniejszy Regulamin ma postać hybrydową. Uczestnik akceptując jego warunki, wyraża zgodę na dwie
możliwe opcje udziału w Konferencji Infoshare F3 (dalej też jako Konferencja IS F3 lub Konferencja).
Opcja udziału w Konferencji zależy od obowiązywania powszechnie lub lokalnie w dacie jej
przeprowadzenia przepisów prawa w odniesieniu do organizowania imprez z osobistym, fizycznym
udziałem uczestników. Ostateczna Opcja uzależniona jest w szczególności od dopuszczalnej łącznej
liczby osób (z uwzględnieniem posiadających Unijny Certyfikat Covid i nie legitymujących się takim
dokumentem) w odniesieniu do wielkości powierzchni wystawienniczej.

DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie Konferencji Infoshare F3 2022 występują poniżej zdefiniowane
pojęcia, należy je rozumieć następująco:

Organizator - Infoshare Sp. z o. o. z siedzibą: al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VII wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP: 9571082154
REGON: 363078794.

Konferencja Infoshare F3 (Konferencja IS F3; Konferencja) – wydarzenie realizowane przez
Organizatora, w dniu 19 maja 2022 roku w Gdańsku w lokalizacji wskazanej przez Organizatora, w
którym może wziąć udział osoba spełniająca warunki uczestnictwa niniejszego Regulaminu.

Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Konferencji, w tym wskazana przez
Zamawiającego oraz korzystająca z jednej z usług Bilety na zasadach określonych przez niniejszy
Regulamin.

Partner - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna, osoba prawna) biorący
udział w Infoshare F3 w celu promocji własnej firmy i marki a w szczególności związanych z rekrutacją
pracowników na rynku technologicznym w tym w szczególności z branży IT.

Konto Infoshare F3 (Konto Użytkownika lub Konto IS F3) – konto udostępniane przez Organizatora
w zgodzie z Polityką Prywatności, którego posiadanie jest niezbędne do korzystania z usług
Organizatora oferowanych w ramach Konferencji. Konta założone w ramach poprzednich edycji targów
pracy Future3 organizowanych przez Organizatora są ważne i za ich pomocą można dokonywać
wszystkich czynności związanych z udziałem w Konferencji.

Rejestracja – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie udziału Uczestnika
w Konferencji, polegające na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny – strona internetowa Konferencji umożliwiająca zgłoszenie uczestnictwa w
Konferencji dostępna pod adresem https://f3.infoshare.pl/.
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Regulamin – niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji Infoshare F3,
obowiązujący Uczestników.

Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany do Uczestnika przez Organizatora za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie Rejestracji, po wniesieniu opłaty za Bilet
Premium przez Zamawiającego lub dokonania wyboru nieodpłatnego Biletu Standard bezpośrednio
przez Uczestnika.

Bilet – bilet elektroniczny, potwierdzający dokonanie wyboru jednego z pakietów usług świadczonych w
ramach Konferencji przez Organizatora wraz z zindywidualizowanymi dla każdego Uczestnika danymi
dostępu do Konferencji i/lub do Platformy i usług do danego pakietu przypisanych. Uczestnik
zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak: indywidualny kod QR
przypisany do danego Uczestnika, dostępny w profilu Uczestnika na Koncie InfoShare F3, dane
dostępowe do Platformy i usług przypisanych do zakupionego Biletu oraz niepodawania, nieujawniania,
nie dzielenia się nimi z osobami trzecimi.

Platforma – zespół usług, narzędzi i funkcjonalności dostępnych pod adresem https://f3.infoshare.pl/
oraz w innych subdomenach infoshare.pl, zapewniających dostęp do: profilu swojego i innych
uczestników; narzędzi do zapraszania i odbywania spotkań online; informacji o programie Konferencji;
ofert pracy; Wirtualny Katalog Partnerów - udostępniane zdalnie (online) w każdej lokalizacji, w której
Uczestnik się znajduje.

Unijny Certyfikat COVID (dalej też jako Certyfikat COVID) - potwierdzenie w formie elektronicznej lub
papierowej, zawierające zindywidualizowany kod QR, dostępne w przypadku obywatela polskiego w
Internetowym Koncie Pacjenta, będące dowodem na to, że osoba legitymująca się nim:
a. przebyła chorobę COVID-19 (jest tzw. ozdrowieńcem) i od przebycia choroby do dnia w którym

Konferencja w Opcji In-person lub In-person Limit się rozpoczyna, nie upłynął okres określony
obowiązującymi przepisami prawa kwalifikujący daną osobę jako ozdrowieńca;

b. posiada negatywny wynik testu COVID-19, nie starszy niż 48h licząc od jego wykonania do
momentu rozpoczęcia udziału przez danego Uczestnika w Konferencji In-Person lub In-person
Limit;

c. została zaszczepiona przeciwko COVID-19 - tj. której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii
Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, i obowiązuje ono jak ważne na dzień
rozpoczęcia udziału w Konferencji przez danego Uczestnika, zwane dalej "osobami
zaszczepionymi przeciwko COVID-19”.

Zasady zakupu i korzystania z pakietu Bilet Standard i Bilet Premium – regulamin dotyczący
oferowanych w ramach Konferencji nieodpłatnych usług w postaci wybranego pakietu Bilet Standard
oraz odpłatnego pakietu w postaci Biletu Premium oferowanych w ramach Konferencji.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która zgłosiła udział Uczestnika w Konferencji oraz wykupiła jeden lub więcej Bilet
dla jednego lub wielu Uczestników, z wyłączeniem Biletów Standard, które są zamawiane
indywidualnie przez Uczestnika z uwagi na ich bezpłatny charakter oraz brak powiązania z innymi
płatnymi usługami Organizatora.

Zgłoszenie – działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu wykupienie Biletu/ów Premium.

Aplikacja – aplikacja, która może być udostępniana Uczestnikom Konferencji na urządzenia mobilne,
posiadająca własny regulamin świadczenia usługi, zawierająca agendę Konferencji, prelegentów oraz
wszelkie inne informacje dotyczące organizacji Konferencji.
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Strefa firm IT – powierzchnia wystawiennicza Partnerów Konferencji IS F3 biorących w niej udział..

Wirtualny Katalog Partnerów – sekcja na stronie Konferencji prezentująca Partnerów Konferencji,
umożliwiająca Uczestnikowi: przeglądanie informacji o Partnerach; pozostawienie przez Uczestnika
danych do kontaktu z nim i/lub CV Partnerowi oraz przeglądanie ofert pracy zamieszczonych przez
Partnera.

Wydarzenia dodatkowe – imprezy, wydarzenia organizowane przez Organizatora jako dodatkowe
względem Konferencji, przypisane do poszczególnych rodzajów Biletów, dostępne dla Uczestnika
danego Biletu. Dostępność ich może być uzależniona od posiadania przez Uczestnika aktualnego
Certyfikatu Covid oraz ograniczona do określonej przepisami prawa, na moment odbywania się
Wydarzenia dodatkowego, liczby osób. Do Wydarzeń dodatkowych zalicza się w szczególności: After
Party.

Spotkania 1:1 – świadczenie Organizatora na rzecz Uczestników i Partnerów, obejmujące fizyczny
udział w krótkich spotkaniach Uczestników i Partnerów na terenie i w trakcie Konferencji w dniu 19
maja 2022 roku w oparciu o zaproszenie. Zaproszenie może zostać przyjęte lub odrzucone przez
stronę zapraszaną. Partner może przeszukiwać profile Uczestników i innych Partnerów oraz zapraszać
na spotkania. Uczestnik może przyjmować lub odrzucać zaproszania Partnerów.

Nagrania z wystąpień - dostęp do nagrań z wystąpień prelegentów Konferencji dla posiadaczy
biletów Premium, z zastrzeżeniem, iż pula nagrań może być ograniczona do tych prelekcji, co do
których  wyrażono zgodę na ich rozpowszechnianie przez Organizatora.

Job Board - wirtualna tablica Partnera, gdzie Partner może zamieścić ogłoszenia o pracę wraz z
funkcjonalnością umożliwiającą zaaplikowanie na konkretną ofertę Partnera. Organizator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie gwarantuje, że zaaplikowanie na konkretną ofertę Partnera jest
jednoznaczne z rozpoczęciem  procesu rekrutacji Uczestnika przez Partnera.

CV - dokument zawierający zbiór danych i informacji o Uczestniku obejmujących w szczególności
doświadczenie zawodowe, kompetencje twarde i miękkie, osiągnięcia, wykształcenie oraz inne
kwalifikacje, umieszczony w ramach Profilu bezpośrednio przez Uczestnika, a który to dokument
Uczestnik może ujawniać w ramach usług oferowanych przez Administratora podmiotom prowadzącym
procesy rekrutacyjne.

Zostaw dane do kontaktu - funkcjonalność w oparciu o którą Uczestnik będzie mógł przekazać swoje
dane takie jak: dane kontaktowe i/lub CV Partnerowi. Dane kontaktowe będą to dane, które Uczestnik
uzupełnił w swoim profilu użytkownika konta Future3.

Siła wyższa/zdarzenie losowe - oznacza zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można
było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu
usług, które to zdarzenie jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Organizatora, jaki i Uczestnika i
któremu, działając z należytą starannością, nie można się przeciwstawić. Strony za zdarzenia siły
wyższej w szczególności uznają: strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc
wjazdowych i wyjazdowych, wynik działań lub zaniechań administracji państwowej (np. zakazy ruchu,
nakazy administracyjne mające na celu ochronę życia i zdrowia obywateli, brak zezwoleń), klęski
żywiołowe, epidemie, pandemie, odgórne zakazy zgromadzeń na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym
w tym lockdown, stany nadzwyczajne itp.

Konsument – w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 221 oraz Dyrektywy PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów,
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(dalej jako: Dyrektywa o prawach konsumenta) jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, handlową lub



zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest co do zasady wyłącznie
Rzeczpospolita Polska oraz obszar Unii Europejskiej (dalej: jako UE). Usługodawca umożliwia
możliwość sprzedaży swoich Usług dla osób fizycznych posiadających siedzibę, stałe miejsce
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE, przy czym
taka sprzedaż, nie będzie traktowana jako sprzedaż konsumencka a tym samym nie ma możliwości
odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

JDG - oznacza Uczestnika będącego osobą fizyczną, przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową
działalność gospodarczą zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r.
(Dz.U.2020.162 t.j), któremu ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j z późn. zm.) na
podstawie art. 38a w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. , przyznaje prawo do odstąpienia
od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem lub JDG w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U.2020.287 t.j.).

Klauzula informacyjna – informacje, do których podania Organizator, administrator danych
osobowych Uczestników są zobowiązani, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO w zależności od celu i podstawy
prawnej przetwarzania danych osobowych).

§ 1 WARUNKI UCZESTNICTWA

I. Warunki formalne
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
a. posiadanie lub założenie Konta Infoshare F3 (dalej też jako Konto Użytkownika);
b. zgłoszenie chęci udziału w Konferencji tj. rejestracja przez prawidłowe wypełnienie Formularza
rejestracyjnego przy czym w przypadku osób małoletnich rejestracji ich udziału może dokonać jedynie
osoba będąca ich przedstawicielem ustawowym. Wszelkie zgody, o których mowa poniżej wyrażane
przez zgłaszającego przedstawiciela ustawowego, dotyczą małoletniego.
2. Posiadanie Certyfikatu Covid i okazanie go na żądanie Organizatora i jego służb, w celu
spełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i/lub
zasad sanitarnych obowiązujących w obiekcie, w którym realizowana jest Konferencja lub Wydarzenie
dodatkowe.
3. W celu założenia Konta Infoshare F3 (w przypadku jego braku) należy dokonać stosownej
procedury założenia Konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem Konta Użytkownika IS F3. Konto
Użytkownika Infoshare F3 służyć może do rejestracji Użytkownika na wszystkie kolejne edycje
Konferencji.
4. Rejestracji należy dokonać wyłącznie elektronicznie (online) na Formularzu Rejestracyjnym
dostępnym na stronie internetowej Konferencji https://f3.infoshare.pl/.
5. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu
e-mail, miejscowości i kraju zamieszkania, stanowiska, doświadczenia oraz informacji o firmie
pracodawcy: wielkości oraz branży. Uczestnik może podać dodatkowe dane w swoim profilu w
szczególności może dodać swój plik CV lub/i link do swojego profil na linkedin.com. Dane te będą
dostępne dla Partnerów - tzw. usługa Spotkania 1:1. Udostępnienie tych danych i plików następuje na
ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
dane i informacje, które Uczestnik posiada i publikuje na profilu Linkedin.
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6. Rejestracja i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją
przez zgłaszającego niniejszego Regulaminu, Zasadami Kodeksu Postępowania dostępnego na
stronie internetowej Konferencji https://infoshare.pl/code-of-conduct.html, Polityki Prywatności
dostępnej na stronie https://www.infoshare.pl/_media/pdf/_Infoshare_Privacy_Policy.pdf oraz
stosownych procedur sanitarno-epidemicznych dostępnych na stronie
https://f3.infoshare.pl/future3/_media/pdf/Procedury_post_powania_w_przypadku_podejrzenia_zaka_e
nia_koronawirusem.pdf oraz
https://f3.infoshare.pl/future3/_media/pdf/Instrukcja_bezpiecze_stwa_epidemicznego_Konferencji_Infos
hare_F3_2022.pdf oraz w miejscu organizacji Konferencji jak także zobowiązaniem się Uczestnika do
ich przestrzegania.
7. Rejestracja udziału w Konferencji jest równoznaczna z wyrażeniem nieodpłatnej,
nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę,
powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz
nagraniach wykonanych w trakcie Konferencji , bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w
celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w telewizji, prasie i Internecie, w tym na stronie
internetowej Konferencji pod adresem https://f3.infoshare.pl/, serwisach otwartych, zamkniętych oraz w
mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, itp.
8. Zgłoszenie do udziału w Spotkaniach 1:1 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie danych z formularza rejestracyjnego na potrzeby realizacji tych usług.
9. Osoby poniżej 15-stego roku życia mogą uczestniczyć w Konferencji wyłącznie przy obecności
osób pełnoletnich. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zawieszenia obowiązywania tego punktu.

II. Wymagania techniczne Platformy
1. Udział w Konferencji z wykorzystaniem Platformy (Udział online), wymaga odpowiednio
skonfigurowanego komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet. Korzystanie z
wybranych funkcjonalności Platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i
smartfonów przez przeglądarkę.
2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, oprogramowanie i sprzęt
Uczestnika muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane pod adresem:
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/System-Requirements-PL.pdf
3. Organizator jako usługodawca usług świadczonych drogą elektroniczną nie bierze
odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług, wynikające z błędnej konfiguracji
oprogramowania lub sprzętu Uczestnika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem
internetowym Uczestnika.

§ 2 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Konferencję lub
poszczególne jej części (dodatkowe wykłady, warsztaty) w momencie osiągnięcia limitu Uczestników.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uniemożliwienia udziału w Konferencji osób, które
nie dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia dostępu do Konferencji i/lub Wydarzeń
dodatkowych od posiadania przez Uczestnika aktualnego Certyfikatu Covid. W przypadku ograniczenia
przez Organizatora udziału w Konferencji wyłącznie do osób z Certyfikatem Covid, Uczestnikowi, który
nie będzie spełniał tego warunku przysługuje prawo zwrotu w całości wartości zakupionego Biletu
Premium, o ile sam dokonał jego zakupu i nie rozpoczął korzystania z usług, do których Bilet Premium
uprawnia.
4. W przypadku nie dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu dodatkowym Uczestnika, który nie
posiada Certyfikatu COVID, z uwagi na ustalone zasady obowiązujące w obiekcie, Uczestnikom nie
przysługuje roszczenie o proporcjonalny zwrot ceny uiszczonej za Bilet.
5. Program Konferencji (też jako Agenda) opublikowany zostanie na stronie internetowej
Konferencji pod adresem: https://f3.infoshare.pl/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
dokonywania zmian Agendy Wszelkie zmiany ogłaszane będą na bieżąco w miejscu publikacji Agendy.

https://infoshare.pl/code-of-conduct.html
https://www.infoshare.pl/_media/pdf/_infoShare_Privacy_Policy.pdf
https://f3.infoshare.pl/future3/_media/pdf/Procedury_post_powania_w_przypadku_podejrzenia_zaka_enia_koronawirusem.pdf
https://f3.infoshare.pl/future3/_media/pdf/Procedury_post_powania_w_przypadku_podejrzenia_zaka_enia_koronawirusem.pdf
https://f3.infoshare.pl/future3/_media/pdf/Instrukcja_bezpiecze_stwa_epidemicznego_Konferencji_Infoshare_F3_2022.pdf
https://f3.infoshare.pl/future3/_media/pdf/Instrukcja_bezpiecze_stwa_epidemicznego_Konferencji_Infoshare_F3_2022.pdf
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/System-Requirements-PL.pdf
https://f3.infoshare.pl/


Dokonanie przez Organizatora zmiany Agendy, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty w przypadku
rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji lub jej zmniejszenia.
6. W przypadku Zdarzeń losowych Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany założeń
organizacji Konferencji, w tym w szczególności terminu, oraz sposobu jej przeprowadzenia w sposób
nieuregulowany niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Organizatorzy zobowiązują się do
poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość e-mail na adres poczty
elektronicznej Uczestnika/Zamawiającego podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie 7 dni od
dnia dokonania zmiany. Uczestnik, który sam dokonał zakupu Biletu Premium w terminie 14 dni od
powiadomienia o zmianie może złożyć rezygnację z udziału w Konferencji.
7. Zgłoszenie rezygnacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, następuje w sposób wskazany w
przesłanej informacji. Brak rezygnacji jest równoznaczny z akceptacją wprowadzonych zmian. Nie
zaakceptowanie zmian Regulaminu, oznacza rezygnację przez Uczestnika z udziału w Konferencji oraz
usług objętych Biletem, którego wyboru dokonał Uczestnik oraz uprawnienie do żądania zwrotu
uiszczonej ceny od Organizatora w ustawowym terminie.

§ 3 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONFERENCJI

I. Bez pisemnej zgody Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie przebiegu Konferencji,
wystąpień, prelekcji, wypowiedzi czy wizerunku innych Uczestników oraz wszelkich innych zdarzeń
mających miejsce w trakcie odbywania się Konferencji, niezależnie od opcji w jakiej jest
organizowana.

II. Udział w Konferencji
1. Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników, prelegentów, Partnerów, służb
porządkowych, oraz Organizatora Konferencji w tym wolontariuszy w sposób naruszający godność lub
sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
2. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom
udziału w Konferencji.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektów organizacji Konferencji oraz Wydarzeń dodatkowych, w których bierze udział.
4. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania poleceń pracowników służb porządkowych lub
Organizatora, legitymujących się odpowiednimi identyfikatorami.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z Konferencji Uczestnika, który łamie
postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku usunięcia Uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności roszczenie zwrotu opłaty za Bilet.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika Konferencji
Certyfikatu COVID i umożliwienia uczestnictwa w Konferencji pod warunkiem jego okazania. Nie
okazanie Certyfikatu COVID może skutkować w przypadku przekroczenia limitu osób nie
posiadających go, wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konferencji. W przypadku wejścia w życie
stosownych przepisów prawa dotyczących posiadania i okazywania Unijnego Certyfikatu COVID w
przestrzeni publicznej, w ramach zgromadzeń i imprez po opublikowaniu i wejściu w życie niniejszego
Regulaminu, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie
wskazanym w niniejszym punkcie niezwłocznie po wejściu stosownych przepisów w życie.
7. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6 przysługuje Organizatorom odpowiednio w odniesieniu do
wszystkich wydarzeń dodatkowych Konferencji, do których Uczestnik posiada dostęp zgodnie z
posiadanym Biletem.
8. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez
Organizatora, przez cały czas trwania Konferencji i okazywania go na każde wezwanie służb
porządkowych, informacyjnych lub któregokolwiek z Organizatora. Identyfikatory będą sprawdzane
każdorazowo przy wejściu na Konferencję oraz Wydarzenia dodatkowe. Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do usunięcia z miejsca wydarzenia osoby nieposiadającej identyfikatora, z zastrzeżeniem
pkt 5.
9. Organizatorzy mają prawo do założenia Uczestnikowi z płatnym Biletem opaski na rękę w
trakcie rejestracji obecności Uczestnika na Konferencji. Uczestnicy z płatnymi Biletami zobowiązani są
do noszenia opaski zapiętej na nadgarstku przez cały czas trwania Konferencji oraz na wszystkich



Wydarzeniach dodatkowych Konferencji. Opaska nienoszona na ręce, przecięta, przerwana lub
zniszczona jest nieważna. W sytuacji przypadkowego zniszczenia opaski Uczestnik zobowiązany udać
się do odpowiednich służb Organizatora wraz ze zniszczoną opaską celem zgłoszenia i otrzymania po
potwierdzeniu jego uprawnień nowej. Opaski będą sprawdzane każdorazowo przy wejściu do stref
dostępnych dla uczestników z płatnymi Biletami oraz na Wydarzenia dodatkowe. Organizator zastrzega
sobie prawo uniemożliwienia dostępu do określonych stref i Wydarzeń dodatkowych osobom, które nie
posiadają stosownych opasek.
10. Bezwzględnie zabrania się wstępu i przebywania na Konferencji osób będących pod wpływem
narkotyków lub środków odurzających oraz osób w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi
nie może przekraczać 0,5 promila albo lub nie może prowadzić do stężenia przekraczającego tę
wartość). Uczestnik zobowiązuje poddać się kontroli alkomatem przez uprawnione do tego podmioty.
11. Ze względów bezpieczeństwa w miejscach odbywania się Konferencji znajdujących się w
budynkach oraz pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach,
deskorolkach, łyżworolkach, wrotkach, hulajnogach i rowerach niezależnie od zastosowanego w nich
napędu.

III. Postanowienia dodatkowe dotyczące Udziału w Konferencji
1. Dostęp do określonych scen i Wydarzeń dodatkowych Konferencji jest uzależniony od
posiadanego przez Uczestnika Biletu. Rozszerzenie dostępu dla Uczestnika do innych świadczeń, niż
objęte Biletem Standard, jest możliwe wyłącznie poprzez wykupienie Biletu Premium - o wyższym
zakresie usług.
2. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy mogą wprowadzić dodatkowe środki ostrożności
oraz zasady udziału w trakcie Konferencji, jeśli takie działania będą wymagane przez obowiązujące
przepisy prawa w tym decyzje administracyjne, mające w szczególności na celu zapewnienie
odpowiedniego reżimu sanitarnego wynikającego z obowiązujących przepisów, nakazów i zakazów
władzy państwowej lub cyberbezpieczeństwo Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest poddać się
takim środkom ostrożności i przestrzegać ustalonych zasad. W przypadku niestosowania się do
ustalonych procedur, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uniemożliwienia udziału Uczestnika w
Konferencji i wydarzeniach z nią związanych.
3. Wszelkie informacje dotyczące zasad reżimu sanitarnego obowiązujących na terenie
Konferencji (dalej jako Zasady sanitarne), będą dostępne w postaci stosownych informacji, plakatów i
innych materiałów informacyjnych na terenie organizacji Konferencji, na stronie internetowej
Konferencji w zakładce: https://f3.infoshare.pl/faq/ oraz w Aplikacji w przypadku jej uruchomienia.
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do Zasad sanitarnych bezwzględnie, pod rygorem prawa
Organizatora do usunięcia Uczestnika z terenu organizacji Konferencji lub Wydarzenia dodatkowego.
4. Uczestnik, który podał swój numer telefonu w Formularzu rejestracyjnym i wyraził odpowiednią
zgodę będzie otrzymywał wiadomości SMS od Organizatora podczas Konferencji w tym w
szczególności dotyczące Spotkań 1:1.
5. Organizatorzy umożliwiają Uczestnikowi dodanie na etapie zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji, profilu posiadanego w mediach społecznościowych oraz możliwość umieszczenia CV
zawodowego. Dodanie profili mediów społecznościowych i CV przez Uczestnika do jego profilu
następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek dane i informacje, które Uczestnik posiada i publikuje na profilach w mediach
społecznościowych oraz w dodanym CV.

§ 4 DANE UCZESTNIKA - IDENTYFIKATOR KOD ID

1. Każdy Uczestnik Konferencji od momentu rejestracji na Konferencję IS F3, posiada unikalny
identyfikator, jest to Kod ID umieszczony na fizycznym identyfikatorze Uczestnika oraz dane dotyczące
posiadanego Biletu zawarte w profilu Uczestnika (dane konta).
2. Kod ID zostaje przypisany do konkretnego Uczestnika w momencie rejestracji na Konferencję w
ramach Konta Infoshare F3, rozumianej jako dokonanie przez niego zakupu Biletu Premium wyboru
Biletu Standard lub w wyniku Transferu Biletu Premium.
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3. Kod ID umieszczony na fizycznym Identyfikatorze, służy w pierwszej kolejności zapewnieniu
właściwej obsługi Konferencji, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cyfrowego
oraz weryfikacji uprawnień Uczestników.
4. Uczestnik jest zobowiązany do okazania Identyfikatora i zeskanowania kodu ID na każdą
prośbę oznakowanych służb Organizatora w tym w szczególności wolontariuszy. Nie okazanie
identyfikatora lub brak zgody na zeskanowanie kodu ID uprawnia Organizatora do usunięcia
Uczestnika z terenu Konferencji lub Wydarzenia dodatkowego.
5. Organizatorzy udostępniają wyłącznie Partnerom Konferencji wskazanym na stronie
internetowej https://f3.infoshare.pl/#partnerzy aplikację mobilną zawierającą funkcjonalność skanera,
umożliwiającą zeskanowanie kodu ID znajdującego się na identyfikatorze każdego Uczestnika (Usługa
skaner ID).
6. Zeskanowanie kodu ID przez Partnera może się odbyć wyłącznie za zgodą Uczestnika, którego
identyfikator jest skanowany. Zgoda na zeskanowanie kodu ID przez Partnera, stanowi faktyczną
zgodę Uczestnika na przekazanie Partnerowi danych osobowych Uczestnika, takich jak: imię i
nazwisko, adres e-mail, obszar odpowiedzialności, stanowisko, miasto, branża oraz CV jeśli zostało
dodane i jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w odniesieniu do danych
osobowych.
7. Zeskanowanie kodu ID przez Partnera oznacza udostępnienie danych osobowych Uczestnika
przez Organizatora Partnerowi, poprzez nadanie dostępu do bazy skanów ID przypisanej Partnerowi i
ich przetwarzania w celu kontaktu z Uczestnikiem po Konferencji, zgodnie z Klauzulą Informacyjną.
8. Organizatorzy udostępnią Uczestnikowi w ramach narzędzi, które oferuje Platforma, zestaw
funkcjonalności, umożliwiających Uczestnikowi, według jego wyboru, przekazanie jego danych
osobowych w szczególności w odniesieniu do Job Board (np w postaci: wirtualnej wizytówki, poprzez
załadowanie i przekazanie CV i inne) Partnerom Konferencji. Użycie wybranej funkcjonalności przez
Uczestnika jest świadome i dobrowolne, i stanowi faktyczną zgodę Uczestnika na przekazanie
Partnerowi danych osobowych Uczestnika i innych danych, które Uczestnik wskazał, jako dane do
przekazania w ramach użytej funkcjonalności.
9. Skorzystanie przez Uczestnika z wybranej funkcjonalności wiąże się z udostępnieniem przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika przypisanych do danej funkcjonalności Partnerowi,
poprzez nadanie dostępu do bazy przypisanej Partnerowi i ich przetwarzania w celu kontaktu z
Uczestnikiem w trakcie i po Konferencji, zgodnie z Klauzulą Informacyjną.
10. Organizatorzy informują, iż Partner któremu, zgodnie z ust. 6 i 9 powyżej, zostały przekazane
dane osobowe Uczestnika, powinien dopełnić obowiązku informacyjnego względem Uczestnika,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub w zależności od podstawy i celu przetwarzania
uzyskać stosowne zgody.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz art. 9 i następne
Dyrektywy o prawach konsumenta,prawo do odstąpienia od zawarcia na odległość umowy w tym o
świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, który dokonał zakupu jako
Konsument lub jako JDG.
2. Uczestnik będący Konsumentem lub JDG ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu
bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dokonania płatności tytułem zrealizowanego zakupu.
3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub JDG
oświadczenia przed upływem tego terminu na adres e-mail: contact@infoshare.pl z adresu mailowego
właściwego dla Konta Infoshare F3 użytego do zakupu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku dokonania
przez Uczestnika Transferu Biletu na osobę trzecią w okresie właściwym dla realizacji prawa do
odstąpienia, uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej na końcu, Organizator
po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Biletu przez Uczestnika, dokona blokady
i następnie anulowania zakupionego Biletu w systemie sprzedaży.
5. Organizator dokona zwrotu ceny uiszczonej przez Uczestnika tytułem zakupu Biletu w terminie
14 dni od daty odstąpienia przez Uczestnika na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w
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oświadczeniu o odstąpieniu lub w przypadku braku takiej danej na rachunek bankowy, z którego
zapłata, tytułem zakupu została zrealizowana.
6. W przypadku, gdy termin wskazany w ust. 1 upływa w dniu rozpoczęcia Konferencji IS F3 lub
później, ostatnim dniem odstąpienia od umowy, jest dzień poprzedzający rozpoczęcie Konferencji do
godziny 23.59 (Central European Time), i z tym momentem Konsument/JDG traci prawo do
odstąpienia, czego jest świadom i wyraża na to zgodę.
7. W dniu rozpoczęcia Konferencji, z uwagi na okoliczność rozpoczęcia realizacji usługi zgodnie z
terminem wskazanym na Bilecie przez Organizatora, odstąpienie nie jest już możliwe.
8. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie osobie, która dokonała nabycia Biletu z użyciem konta
Infoshare F3. Do wykonania prawa odstąpienia nie są uprawnione osoby, na które Bilet
przetransferowano.
9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Uczestnik wysłał na adres
mailowy wskazany w ust. 3 niniejszego §, informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy według następującego wzoru:
- imię i nazwisko
- adres
- numer rachunku bankowego
- oświadczenie o treści:
Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data]. Uiszczoną
cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.
- podpis

§ 6 ZMIANA REGULAMINU

1. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany Regulaminu Konferencji Infoshare F3 2022 i zmiana ta
staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora w momencie opublikowania Regulaminu
na stronie internetowej Konferencji.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest
m.in.:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na
Regulamin i świadczenie usług przez Organizatora a tym samym skutkujących koniecznością
zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji,
wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych
drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Platformy mające wpływ na realizajcę
uprawnień Stron;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e. konieczność usunięcia niejasności, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub
linków zamieszczonych w Regulaminie;
g. przeciwdziałanie nadużyciom;
h.poprawa obsługi Użytkowników/Uczestników;
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy i Konta Użytkownika.
3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani na Konferencję Uczestnicy będą
powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie
wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania do Konta Użytkownika po wprowadzeniu
zmian. Zmianą Regulaminu nie jest poprawa błędów lub omyłek pisarskich, które nie mają wpływu na
realizację uprawnień Uczestników.
4. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Uczestnika, który nie wypowie umowy
na świadczenie usługi drogą elektroniczną (w tym na wybrany/zakupiony Bilet) przed datą wejścia w
życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co
najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 2 powyżej.



5. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach
internetowych https://f3.infoshare.pl/ w sposób umożliwiający Uczestnikom jego pozyskanie i
odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacja składana przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem usług z przyczyn leżących po stronie Organizatora powinna zawierać co najmniej
następujące elementy:
a. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
b. e-mail (login) Konta Uczestnika, którego dotyczy reklamacja,
c. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
d. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail:
contact@infoshare.pl lub tradycyjną na adres korespondencyjny jednego z Organizatora.
3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Organizatorzy otrzymali zgłoszenie reklamacji,
na adres (e-mail lub pocztowy) podany w zgłoszeniu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i doręczona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie od
Uczestnika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo
przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Uczestnika, o czym Organizator poinformuje
Uczestnika najpóźniej w terminie wskazanym w ust.4.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa Organizator ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub
nienależytego wykonania świadczeń w ramach Konferencji, chyba, że wykazane zostanie, iż nie można
było zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.
2. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody wynikające z działań lub zaniechań osób, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
b. szkody spowodowane działaniem Siły Wyższej.
3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi
wobec Uczestnika niebędącego Konsumentem lub JDG zostaje wyłączona.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści, wydatków
następczych, niemożności korzystania, opóźnień itp. (lucrum cessans).
5. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika niebędącego Konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak
również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny.

II. Konferencja – Organizacja

§ 1 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konferencja IS F3 w lokalizacji wybranej na miejsce organizacji Konferencji IS F3.
2. W ramach wybranego lub zakupionego Biletu, dostęp do świadczeń Uczestników będzie
realizowany lokalnie, w miejscu organizacji Konferencji.

https://f3.infoshare.pl/


3. W odniesieniu do świadczeń Organizatora takich jak: After Party i Lunch - dostęp do nich dla
Uczestników, będzie uzależniony od:
a. kategorii posiadanego Biletu i/lub
b. obowiązujących przepisów prawa dotyczących ograniczeń liczby osób w klubach, lokalach i
innych miejscach użyteczności publicznej, w których zorganizowane będą poszczególne Wydarzenia
dodatkowe i/lub
c. zasad sanitarnych ustalonych przez zarządcę obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie
dodatkowe i/lub
d. decyzji podjętej przez Organizatora.

§ 2 BILETY

1. Organizatorzy umożliwiają wybór i/lub zakup następujących Biletów (wg stopnia dostępu do
liczby oferowanych przez Organizatora usług, od Biletu z najmniejszym zakresem usług, do Biletu z
najszerszym zakresem usług): Bilet Standard lub Bilet Premium.

2. Bilet Standard to nieodpłatne świadczenie Organizatora, na rzecz Uczestnika, realizowane z
udziałem osobistym oraz w odniesieniu do wybranych usług online, obejmujące:

1) dostęp do Sceny Czerwonej;
2) dostęp do Sceny Niebieskiej;
3) dostęp do Strefy firm IT;
4) dostęp do Warsztatów;
5) dostęp do Spotkań 1;1;
6) dostęp do ofert pracy na Job Board;
7) udział w After Party.

3. Bilet Premium to odpłatne świadczenie Organizatora, na rzecz Uczestnika, realizowane z
udziałem osobistym oraz w odniesieniu do wybranych usług online, obejmujące:

1) dostęp do Sceny Czerwonej;
2) dostęp do Sceny Niebieskiej;
3) dostęp do Strefy firm IT;
4) dostęp do Warsztatów;
5) dostęp do Spotkań 1:1;
6) dostęp do ofert pracy na Job Board;
7) Lunch;
8) Nagrania z wystąpień prelegentów;
9) Gift Pack;
10) welcome drink na After Party;
11)udział w After Party;
12) możliwość transferu Biletu.

4. W odniesieniu do świadczeń Organizatora w postaci Wydarzeń dodatkowych organizacja tych
imprez oraz dostęp do nich dla Uczestników, będzie uzależniony od obowiązujących przepisów prawa
dotyczących ograniczeń liczby osób w klubach, lokalach i innych miejscach użyteczności publicznej, w
których organizowane będą poszczególne Wydarzenia dodatkowe oraz od kategorii posiadanego
Biletu.

III. Zasady zakupu i korzystania z Biletu Standard i Premium

§ 1 WYKUPIENIE USŁUG BILET PREMIUM I BILET STANDARD



1. Warunkiem zakupu Biletu Premium lub wyboru nieodpłatnego Biletu Standard, jest zgłoszenie
uczestnictwa w Konferencji IS F3 w Formularzu Rejestracyjnym, jego prawidłowe wypełnienie,
zaznaczenie w Formularzu Rejestracyjnym opcji odpowiednio Bilet Standard i Bilet Premium oraz
wniesienie odpowiedniej opłaty wg obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej
Konferencji IS F3.
2. Zaznaczenie opcji Bilet Standard lub Bilet Premium w Formularzu Rejestracyjnym i
potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego
niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorzy udostępniają do sprzedaży ograniczoną liczbę Biletów Premium.
4. Organizatorzy udostępniają do wyboru ograniczoną liczbę Biletów Standard.
5. Organizatorzy mają prawo do udzielania rabatów przy zakupie Biletów, zgodnie z aktualną
polityką sprzedażową, promocjami i obowiązującymi rabatami.

§ 2 PŁATNOŚĆ I WPISANIE DO BAZY UCZESTNIKÓW

1. Wpisanie do bazy korzystających z Biletów Premium następuje po wpłynięciu opłaty na
rachunek bankowy Organizatora – Infoshare Spółka z o. o. Zamawiający zostanie niezwłocznie
poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w
Zgłoszeniu, o fakcie wpisania na listę Uczestników z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Wpisanie do bazy korzystających z nieodpłatnego Biletu Standard następuje po dokonaniu
rejestracji przez Użytkownika na Konferencję z równoczesnym dokonaniem wyboru Biletu Standard.

§ 3 TRANSFER USŁUG/BILETÓW

1. Możliwy jest wyłącznie transfer Biletów Premium, zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Transfer Biletu Premium jest możliwy na dowolnego Uczestnika.
3. Transfer pakietu możliwy jest pod warunkiem posiadania danego pakietu oraz umieszczenia w
odpowiednim formularzu (dostępnym po zalogowaniu na stronie https://f3.infoshare.pl/) wymaganych
przez Organizatora informacji dotyczących osoby otrzymującej pakiet.
4. Uczestnik przyjmujący usługę (przetransferowany Bilet), zobowiązany jest do akceptacji
regulaminu na stronie internetowej Konferencji
https://future3.pl/_media/pdf/_infoshareF322_regulamin.pdf a w przypadku nie zaakceptowania
Regulaminu na stronie będzie zobowiązany do jego zaakceptowania w trakcie pierwszego logowania
na Konto Użytkownika oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych, Uczestnik przyjmujący Bilet otrzyma klauzulę informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w celu wykonania usługi po zarejestrowaniu obecności poprzez
przesłanie jej na adres e-mail Uczestnika.
5. Każdy Bilet  może być transferowany wielokrotnie.
6. Ostatecznym terminem transferu wszystkich usług jest data: 4 maja 2022 roku. Termin może
zostać zmieniony przez Organizatora.

§ 4 ZMIANA UCZESTNIKA

W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji IS F3 i skorzystania z Biletu Premium, z przyczyn
niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji IS F3 i
skorzystania z usług przez innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. W takim przypadku
należy skorzystać z opcji Transfer usługi, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 6 powyżej.

IV. Informacje dotyczące płatności

1. W przypadku odwołania Konferencji IS F3 przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy
to odwołania Konferencji w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, kwota wpłacona na rachunek
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bankowy Organizatora tj. Infoshare spółka z o.o. zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni
roboczych od planowanej daty Konferencji, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
Momentem dokonania zwrotu jest moment złożenia dyspozycji przelania środków na ww. rachunek.
Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie obowiązuje w przypadku odwołania Konferencji z przyczyn
wynikających ze zdarzenia losowego. W takim przypadku zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy prawa.
2. Płatności elektroniczne obsługuje operator płatności PayU S.A lub inny wybrany przez
Organizatora.
3. Płatność może być dokonana według wyboru Zamawiającego: kartą kredytową/debetową,
przelewem elektronicznym, blik, Google Pay, MasterBilet, Visa Checkout .
4. W przypadku konieczności zwrotu kwoty wpłaconej elektronicznie, zwrot zostanie wykonany
przy użyciu tego samego kanału płatności.
5. W celu dokonania płatności konieczne jest wyrażenie stosownych zgód w tym zakresie
publikowanych przez operatora płatności. Za dane przetwarzane przez operatora płatności
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

V. Postanowienia końcowe

1. Bez pisemnej zgody jednego z Organizatora zabronione jest sprzedawanie lub udostępnianie
przez Uczestnika innym Uczestnikom świadczeń ( w tym częściowo) objętych Biletem Premium.
2. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika całości lub części świadczeń oferowanych w
ramach Biletu Premium, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot opłaty za Bilet.
3. W odniesieniu do warsztatów udostępnianych nieodpłatnie, Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo anulowania rejestracji Uczestników, którzy nie posiadają wymaganego doświadczenia.
4. Zamawiający oraz Uczestnik/cy ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność za dokonane,
przez Uczestnika/ów zgłoszonych przez niego do skorzystania z usług Bilet działania, które zostały
podjęte przez nich na Platformie a mające lub mogące mieć wpływ na korzystanie z Platformy i Usług
na niej udostępnianych.
5. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o postanowienia Regulaminu
Uczestnictwa w Konferencji Infoshare F3 oraz Regulaminu zakupu i korzystania z Biletu Standard lub
Biletu Premium, rozstrzygane będą w przypadku Uczestników nie będących Konsumentami lub JDG,
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, dla Konsumentów i dla JDG zgodnie z właściwością
ogólną.
6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Regulamin wchodzi w życie 10 lutego 2022 roku.


