REGULAMIN UDZIAŁU W SPOTKANIU INFORMACYJNYM PROGRAMU AKCELERACYJNEGO
SPACE3AC SCALE UP 2

§1
Definicje
Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
1. Organizator – Blue Dot Solutions Sp. z o.o. zarejestrowaną przy Al. Grunwaldzkiej 472,
w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529485, numer identyfikacji
podatkowej NIP 5842738619;
2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do czynności prawnych,
która bierze udział w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora;
3. Regulamin – niniejszy regulamin;
4. Wydarzenie – wydarzenie zorganizowane przez Organizatora w ramach wzmocnienia
kompetencji członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji działających na rzecz
rozwoju sektora kosmicznego w województwie mazowieckim.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin ustanawia zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
2. Uczestnik zobowiązany jest przed wzięciem udziału w Wydarzeniu zapoznać się
z Regulaminem.
3. Rejestrując się na Wydarzenie na zasadach określonych w § 3 poniżej lub biorąc udział
w Wydarzeniu Uczestnik akceptuje Regulamin.
4. Dokładny czas rozpoczęcia oraz trwania Wydarzenia wskaże Organizator.
5. Wydarzenie odbędzie się w Ogrodach Innowacji w Miasteczku Orange, al. Jerozolimskie 160,
02-326 w Warszawie.
6. Dokładne miejsce wewnątrz Ogrodów Innowacji zostanie wskazane przez odpowiednie osoby
ze strony Organizatora.
7. Uczestnik rejestrujący się na Wydarzenie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U.2018.1000).– dalej: ustawa o ochronie danych osobowych, w celach związanych z
uczestnictwem w Wydarzeniu.
8. Liczba miejsc na Wydarzeniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
§3
Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem spotkania może zostać osoba pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do
czynności prawnych.
2. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej.
Wyjątkiem jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.
3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest objęte rejestracją.
4. Rejestracja odbywa się poprzez formularz internetowy wskazany przez Organizatora.
5. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
6. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
7. Dane kontaktowe nie będą udostępnione osobom trzecim bez zgody Uczestnika, z wyjątkiem
przekazania ich do odpowiedniego organu nadzorującego prace programu akceleracyjnego
Space3ac Scale Up 2.
8. Wydarzenie może być relacjonowane i publikowane w mediach społecznościowych na
profilach Organizatora.
9. Fotografie ze Spotkania mogą być publikowane na stronach internetowych oraz w mediach
społecznościowych Organizatora.
10. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
publikację jego wizerunku przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważnione.
11. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne,
utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas
Spotkania w celach informacyjnych oraz marketingowych.
12. Zgoda Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku, udzielona zostaje w szczególności
w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, na
których wizerunek utrwalono, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci
wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również
przesyłania w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
c) udostępniania egzemplarzy tj. materiałów promocyjnych na których wizerunek
utrwalono przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia,
d) rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony w pkt. c - publicznego
udostępniania utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§4
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia po wcześniejszym uprzedzeniu.
2. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty
jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.
§5
Obowiązki Uczestników
1. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu
oraz życiu swojemu oraz innych osób.
2. Organizator może odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom: − u których stwierdzono
posiadanie broni, ostrych narzędzi i innych mogących stanowić zagrożenie przedmiotów,

materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji
psychoaktywnych lub innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa,
zdrowia lub życia uczestników imprezy, a także w innych uzasadnionych przypadkach, −
będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz
substancji psychoaktywnych.
3. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem podpisując listę obecności (zał. 1.).
§6
Ochrona Danych Osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), Uczestnik zgadza się na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: office@bluedotsolutions.eu
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji Uczestników oraz przeprowadzania
Wydarzenia.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia wydarzenia
6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
7. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy
wysłać na adres siedziby Blue Dot Solutions Sp. z o.o. lub na adres email:
office@bluedotsolutions.eu
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bluedotsolutions.eu oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Wydarzenia, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków siły
wyższej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej
bluedotsolutions.eu
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po jego ogłoszeniu. O zmianie
Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej
bluedotsolutions.eu.

Załącznik 1. Lista obecności podczas Spotkania Informacyjnego
programu akceleracyjnego Space3ac Scale Up 2
Termin wydarzenia: 20.03.2019
Miejsce spotkania: Ogrody Innowacji w Miasteczku Orange, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
Podpisanie listy obecności potwierdza zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego
załącznik do niniejszej listy.
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