
 

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIU 

 

§ 1. WYDARZENIE 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w następującym wydarzeniu: 

Nazwa wydarzenia: Dev College Combo 

Miejsce wydarzenia: Merixstudio, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań 

Termin wydarzenia: zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej         

Organizatora wydarzenia pod adresem: https://devcollege.pl/combo/ 

Organizator wydarzenia: MERIXSTUDIO Adam Śledzikowski, adres: Małachowskiego 10,        

61-129 Poznań, NIP: 7772427860. 

 

§ 2. DEFINICJE 

1. Organizator – podmiot wskazany w §1 powyżej. 

2. Potwierdzenie uczestnictwa - komunikat wysłany przez Organizatora w        

odpowiedzi na Zgłoszenie. 

3. Regulamin - niniejszy dokument. 

4. Rejestracja – proces elektronicznej rezerwacji udziału w Wydarzeniu przez         

Uczestników. 

5. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności          

prawnych, która dokonała rejestracji udziału w wydarzeniu. 

6. Wydarzenie – wydarzenie opisane w §1 powyżej. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa – zgłoszenie chęci uczestnictwa w Wydarzeniu, tj.         

wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej         

Wydarzenia wskazanej w §1 powyżej. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 

1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną         

zdolność do czynności prawnych.  

2. Wstęp na wydarzenie i udział zarówno w warsztatach jak i prelekcjach           

prowadzonych w ramach Wydarzenia jest bezpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest Rejestracja Uczestnika za        

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej       

Wydarzenia. 

4. Osoby chcące wziąć udział w Wydarzeniu muszą zapisać się na wybrany warsztat            

lub prelekcje wchodzące w skład Wydarzenia, wypełniając ankietę zgłoszeniową.         

Ilość miejsc w przypadku warsztatów jest ograniczona i o możliwości uczestnictwa           

decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Organizator informuje o możliwości udziału w zajęciach warsztatowych za         

pośrednictwem Potwierdzenia uczestnictwa wysłanego Uczestnikowi na jego adres        

e-mail wskazany w Zgłoszeniu uczestnictwa. 
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6. Uczestnik może wziąć udział w jednym wybranym warsztacie oraz dowolnej liczbie           

prelekcji wchodzących w skład Wydarzenia. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, uczestnik ma obowiązek zgłosić           

ten fakt niezwłocznie Organizatorowi – celem umożliwienia udziału w Wydarzeniu          

innym zainteresowanym osobom. 

8. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i wysyłania Zgłoszeń        

uczestnictwa w razie stwierdzenia wyczerpania liczby miejsc dostępnych dla         

Uczestników Wydarzenia. Organizator ma prawo do zmiany terminu wysyłki         

Zgłoszeń uczestnictwa, w tym jego skrócenia lub wydłużenia. 

9. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia oraz udziału w           

Wydarzeniu osobie, która: zakłóca ład i porządek Wydarzenia, zachowuje się          

niekulturalnie, posiada napój alkoholowy, osobie będącej pod wpływem alkoholu         

lub innych środków odurzających, posiadającej przedmioty zagrażające       

bezpieczeństwu osób i mienia, takie jak: broń palna i inne przedmioty           

niebezpieczne, jak np. nóż, race świetlne i inne przedmioty mogące spowodować           

pożar lub zagrożenie dla osób i mienia. 

10.W przypadku zakłócenia ładu i porządku Wydarzenia Organizator zastrzega sobie          

prawo do: wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości,         

sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika – w przypadku podejrzenia,          

że osoba ta posiada przedmioty zabronione, wezwania Uczestnika do stosownego          

zachowania, żądania opuszczenia terenu imprezy i zastosowania wszelkich        

dostępnych środków, aż po zatrzymanie Uczestnika do chwili przyjazdu policji. 

11.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego         

programu i formuły – bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie          

wobec Uczestników zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub       

odszkodowania z tego tytułu. O ewentualnym odwołaniu Wydarzenia lub zmianie          

jego terminu Organizator poinformuje Uczestników możliwie szybko – za pomocą          

komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Wydarzenia oraz wiadomości        

e-mail wysłanych Uczestnikom na adresy e-mail wskazane przez nich w          

Zgłoszeniach uczestnictwa. 

 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie zgodnie z         

Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –         

zwane dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych              

osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Adam Śledzikowski       

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adam Śledzikowski       

MERIXSTUDIO” z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w        

Poznaniu (61-129) przy ul. Małachowskiego 10, posiadający NIP: 7772427860 i          

REGON: 301610607 (zwany w dalszej części niniejszego paragrafu także         

„Administratorem”). Współadministratorem danych osobowych Uczestników – na       

mocy odpowiedniej umowy zawartej z Administratorem – jest spółka GoDealla          

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,             
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wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –          

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru           

Sądowego pod numerem KRS 0000406039, NIP 7831685435, REGON        

302001218. Zasadnicza treść uzgodnień między współadministratorami dostępna       

jest na stronie internetowej pod adresem:      

https://www.merixstudio.com/pages/polityka-prywatnosci/.  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i         

okresach:  

a) w celu przeprowadzenia Wydarzenia do czasu jego zakończenia (na         

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b) w celu dostosowania treści omawianych w trakcie Wydarzenia do         

umiejętności Uczestników, kontroli nad liczbą Uczestników oraz       

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie         

Wydarzenia do czasu jego zakończenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)             

RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora); 

c) w celu promocji organizowanych przez Administratora wydarzeń do czasu         

wniesienia sprzeciwu przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)            

RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora         

polegający na promocji jego usług – w zakresie w jakim wizerunek           

Uczestnika przetwarzany jest w materiałach jako część większej całości)         

bądź do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1             

lit. a) RODO – w zakresie wizerunku Uczestnika nie stanowiącego w           

materiałach Administratora części większej całości). 

4. W związku z ochroną danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo: 

a) dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) do sprostowania (poprawiania) danych osobowych oraz ich uzupełnienia;  

c) do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacji, w której           

podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Uczestnika; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych          

Osobowych. 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą profilowane przez Administratora, a także          

nie będą podlegać innej formie zautomatyzowanego przetwarzania, skutkującej        

podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Uczestników skutki prawne lub w         

podobny sposób istotnie na nich wpływających. 

6. Wydarzenie może się odbywać na terenie przedsiębiorstwa Administratora, w         

którym funkcjonuje monitoring wizyjny mogący utrwalać wizerunek Uczestników        

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w miejscu           

Wydarzenia (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust.           

1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni,             

po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.          

Wyjątkowo, w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w          

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął        

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin          

Regulamin udziału w wydarzeniu organizowanym przez Adam Śledzikowski MERIXSTUDIO | Strona 3 z 5 

https://www.merixstudio.com/pages/polityka-prywatnosci/


 

określony w zdaniu poprzednim ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego         

zakończenia odnośnego postępowania. 

7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych        

osobowych Uczestników prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem         

"Dane osobowe" lub na skrzynkę odo@merixstudio.com. 

8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnik        

otrzyma w klauzuli informacyjnej doręczonej mu na podstawie art. 13 RODO.  

9. Przez akceptację niniejszego Regulaminu oraz udział w Wydarzeniu Uczestnik         

zezwala na utrwalenie jego wizerunku przez Organizatora w formie fotografii lub           

nagrań wideo, w tym także na różnego rodzaju formy elektronicznego          

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiania z wizerunkami         

innych osób, uzupełniania tego wizerunku towarzyszącym komentarzem.       

Uczestnik nadto wyraża zgodę, aby nagrania filmowe z jego udziałem były           

montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na         

potrzeby Wydarzenia oraz w celach informacyjnych.  

10. Przez akceptację niniejszego Regulaminu oraz udział w Wydarzeniu Uczestnik         

zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora we wszelkich         

formach publikacji, w szczególności na rozpowszechnianie jego wizerunku w         

Internecie (na portalach social media Organizatora takich jak Facebook,         

Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube itp.) oraz we wszelkich drukowanych         

materiałach promocyjnych związanych z Wydarzeniem. Wizerunek uczestnika nie        

będzie naruszać jego dóbr osobistych, a w szczególności nie zostanie użyty w            

formie obraźliwej dla Uczestnika. 

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub         

niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w         

Wydarzeniu. Zapis niniejszy nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora za        

szkody wynikłe dla Uczestnika z winy umyślnej Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z        

nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika i nie stosowania się przez         

Uczestnika do zaleceń Organizatora. 

3. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody        

w mieniu lub na osobie Organizatora (w tym jego pracowników oraz           

współpracowników) oraz innych Uczestników, wyrządzone przez niego lub osoby         

pozostające pod jego opieką. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie       

informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie         

charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem       

stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z          

postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w         

dowolnym momencie – o czym poinformuje Uczestników poprzez publikację         

stosownej informacji na stronie internetowej Wydarzenia oraz wysłanie        

Uczestnikom wiadomości e-mail na adresy e-mail wskazane przez nich w          

Zgłoszeniu uczestnictwa. Zmiany regulaminu wiążą Uczestników od dnia        

następującego po dniu doręczenia im wiadomości e-mail z informacją o zmianach           

Regulaminu.  

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu       

upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu.  

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z chwilą jego publikacji na stronie            

internetowej Wydarzenia. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie        

przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu         

Cywilnego. 

7. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało         

się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin        

zachowuje ważność w pozostałym zakresie a luka powstała na skutek uchylenia           

określonych przepisów Regulaminu wypełniona zostanie w sposób wynikający z         

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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