
 
 

REGULAMIN   Konferencji   Infoshare  
2020  

I.   Regulamin   uczestnictwa   w  
Konferencji   Infoshare   2020  
Ilekroć  w  niniejszym  Regulaminie  uczestnictwa  w       
Konferencji  Infoshare  2020  występują  poniżej      
zdefiniowane   pojęcia,   należy   je   rozumieć   następująco:  
 
Organizatorzy  - Infoshare  Sp.  z  o.o. z  siedzibą:         
ul.Grunwaldzka  472B,  80-3019  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  oraz       
Fundacja  Infoshare  z  siedzibą:  ul.  Grunwaldzka  472  B,         
80-309  Gdańsk,  wpisaną  do  rejestru  stowarzyszeń       
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  Gdańska,  VII         
wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod       
numerem   KRS   0000374384,   NIP:   9571047732.  
 
Konferencja Infoshare  2020  (Konferencja) –  wydarzenie      
realizowane  przez  Organizatorów,  w  dniach  23-24       
września  2020  roku  w  Gdańsku,  w  obiekcie  AmberExpo,  w          
którym  może  wziąć  udział  każda  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  Pass  na  zasadach  określonych          
przez   niniejszy   Regulamin.  
 
Konto  Infoshare  (Konto  Użytkownika)  - konto       
udostępniane  przez  Organizatorów  w  zgodzie  z  Polityką        
Prywatności,  którego  posiadanie  jest  niezbędne  do       
korzystania  z  usług  Organizatorów  oferowanych  w  ramach        
Konferencji.  
 
Zgłoszenie  –  działania  podjęte  przez  Uczestnika,  mające        
na  celu  zarejestrowanie  Uczestnika  na  Konferencję,       
polegające   na   wypełnieniu   Formularza   rejestracyjnego.  
 
Formularz  rejestracyjny  –  strona  internetowa  Konferencji       
umożliwiająca  zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konferencji      
dostępna   pod   adresem    h�ps://infoshare.pl .  
 
Zdarzenia  losowe  –  tzw.  siła  wyższa,  rozumiana  jako         
sytuacja  zewnętrzna,  nadzwyczajna  i  trudna  do       

REGULATION   of     Infoshare   2020  
Conference  

I.  Infoshare  2020  Conference  –  Terms       
of   Par�cipa�on   
Whenever  the  terms  defined  hereunder  are  used  in  this          
Infoshare  2020  Conference  Terms  of  Par�cipa�on,  they        
should   be   understood   as   follows:   
 
Organizers – Infoshare  Sp.  z  o.o.  based  at:  ul.          
Grunwaldzka  472B,  80-309  Gdańsk,  entered  to  the        
Register  of  Entrepreneurs  carried  out  by  the  District         
Court  for  Gdańsk,  VII  Commercial  Division  of  the         
Na�onal  Court  Register  under  the  KRS  number:        
0000588009,  NIP:  9571082154  REGON:  363078794  and       
Fundacja  Infoshare  based  at  ul.  Grunwaldzka  472  B,         
80-309  Gdańsk,  entered  to  the  Register  of  Associa�ons         
carried  out  by  the  District  Court  for  Gdańsk,  VII          
Commercial  Division  of  the  Na�onal  Court  Register        
under   the   KRS   number:   0000374384,   NIP:   9571047732.   
 
Conference  Infoshare  2020  (Conference) –  an  event        
carried  out  by  the  Organizers  on  the  23rd-24th         
September  2020  in  Gdańsk,  in  AmberExpo  venue,  which         
is  available  to  any  person  able  to  meet  the  condi�ons           
specified   in   this   Terms   of   Par�cipa�on.  
 
Par�cipant –  a  natural  person  en�tled  to  par�cipate  in          
the  Conference  also  indicated  by  a  Purchaser  as  en�tled          
to  par�cipate  in  the  Conference  and  using  one  of  the           
Passes  in  accordance  to  terms  specified  by  this         
regula�on   set.   
 

 Infoshare  Account  (User  Account) –  means  the  account         
is  made  available  by  the  Organizers  in  accordance  with          
the  Privacy  policy,  whose  possession  is  necessary  to  use          
the   Organizers   offered   as   part   of   the   Conference.   
 
Applica�on –  ac�ons  undertaken  by  a  Par�cipant  to         
register  for  the  Conference  by  filling  the  Registra�on         
Form.  
 
Registra�on  Form –  Conference  website  designed  to        
apply  for  par�cipa�on  in  the  Conference  available  under         
the   address:    h�ps://infoshare.pl .   
 
Fortuitous  Events –the  so-called  force  majeure       
understood  as  the  external  situa�on,  extraordinary  and        
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przewidzenia,  której  skutkom  nie  można  zapobiec  nawet        
przy  zachowaniu  najwyższej  staranności  (w  szczególności:       
trzęsienie  ziemi,  powodzie,  pożary,  katastrofy  w       
transporcie,  epidemie  i  pandemie,  wojny  i  działania        
wojenne,  stany  wyjątkowe,  zakazy  i  nakazy  władzy        
państwowej  dotyczące  bezpieczeństwa  państwa  i      
obywateli,   strajki   powszechne).   
 
 
Regulamin –  niniejszy  regulamin,  tj.  zbiór  zasad  i         
warunków  uczestnictwa  w  Konferencji  Infoshare  2020,       
obowiązujący   wszystkich   Uczestników.  
 
Zasady  zakupu  i  korzystania  z  pakietu  Basic  Pass,         
Conference  Pass,  Execu�ve  Pass,  Investor  Pass,  Startup        
Pass  i  usługi  Warsztatów  – regulamin  dotyczący        
oferowanych  w  ramach  Konferencji  płatnych  usług  w        
postaci  wybranych  pakietów  Basic  Pass,  Conference  Pass,        
Execu�ve  Pass,  Investor  Pass,  Startup  Pass  oraz  płatnej         
usługi  w  postaci  Warsztatów  oferowanych  w  ramach        
Konferencji.  
 
Pass – oznacza  jedną  z  usług:  „Basic  Pass”,  „Conference          
Pass”,   „Execu�ve   Pass”,   „Investor   Pass”   lub   „Startup   Pass”.  
 
 
Zamawiający –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub        
jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości     
prawnej,  która  zgłosiła  Uczestnika  do  udziału  w        
Konferencji  oraz  wykupiła  na  jego  rzecz  jedną  lub  więcej          
usług   Pass.  
 
Zgłoszenie  –  działania  podjęte  przez  Zamawiającego,       
mające   na   celu   wykupienie   jednej   z   usług   Pass.  
 
Potwierdzenie  udziału –  komunikat  wysyłany  do       
Uczestnika  przez  jednego  z  Organizatorów  za       
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail       
wskazany  w  trakcie  Zgłoszenia,  po  wniesieniu  opłaty  za         
usługę   Pass   przez   Zamawiającego.  
 
Great  Networking  Party  –  impreza  networkignowa  dla        
części   uczestników   Konferencji.  
 
Investors  Meetup –  ekskluzywne  spotkanie  dla       
inwestorów.  
 
Welcome  Dinner  - ekskluzywne  spotkanie  dla  wybranych        
uczestników.  
 

difficult  to  predict,  the  effects  of  which  cannot  be          
prevented  even  with  the  utmost  care  (in  par�cular:         
earthquake,  floods,  fires,  catastrophes  in  transport,       
epidemics  and  pandemics,  wars  and  ac�ons  mar�al  law,         
states  of  emergency,  prohibi�ons  and  orders  of  the         
state  authori�es  regarding  the  security  of  the  state  and          
ci�zens,   universal   strikes).  
 
 
Regula�ons –  this  set  of  regula�ons  meaning  the  set  of           
terms  of  par�cipa�on  in  Infoshare  2020  Conference        
binding   for   all   Par�cipants.  
 
Rules  of  the  purchase  and  use  of  the  Basic  Pass,           
Conference  Pass  package,  Execu�ve  Pass,  Investor       
Pass,  Startup  Pass  -  terms  of  use  of  paid  services  offered            
as  part  of  the  Conference  in  the  form  of  selected           
packages  Basic  Pass,  Conference  Pass  package,       
Execu�ve  Pass,  Investor  Pass,  Startup  Pass  and  paid         
service  in  the  form  of  Workshops  offered  as  part  of  the            
Conference  
 
Pass – one  of  the  following  services:  “Basic  Pass”,          
"Conference  Pass",  "Execu�ve  Pass",  "Investor  Pass"  or        
"Startup   Pass".   
 
Purchaser –  a  natural  person,  a  legal  en�ty,  an          
organiza�on  unit  without  legal  personality  that       
registered  a  Par�cipant  for  the  Conference  and        
purchased   one   or   more   Passes.   
 
 
Applica�on –  ac�ons  undertaken  by  a  Purchaser  to         
purchase   a   Pass.  
 
Confirma�on  of  par�cipa�on –  a  message  sent  to  the          
Par�cipant  by  one  of  the  Organizers  via  electronic  mail          
to  the  e-mail  address  stated  during  Registra�on,  a�er         
receiving   the   payment   from   the   Purchaser.  
 
 
Great  Networking  Party –  a  networking  side  event  for          
part   of   the   conference   a�endees.  
 
Investors  Meetup  –  an  exclusive  mee�ng  for  all  stage          
investors   
 
Welcome  Dinner  - an  exclusive  mee�ng  for  selected         
a�endees.  
 



 
Sunset  Leaders  Boat  Race –  event  dodatkowy  –  rejs          
statkiem.  
 
Speed  Da�ng – świadczenie  Organizatorów  na  rzecz        
Uczestnika  obejmujące  udział  krótkich  spotkaniach  z       
innymi  Uczestnikami,  których  dobór  odbywa  się  na  bazie         
narzędzia  online  pozwalającego  na  filtrowanie      
Uczestników   z   uwzględnieniem   wielu   kryteriów.  
 
Startup  –  Infoshare  zgadza  się  z  definicją  startupu  Steve’a           
Blanka:  „startup  to  tymczasowa  organizacja  zajmująca  się        
poszukiwaniem  skalowalnego,  powtarzalnego  i     
rentownego  modelu  biznesowego,  a  model  biznesowy       
odnosi  się  do  tego  jak  ta  organizacja  tworzy,  dostarcza  i           
rejestruje  wartość”.  Startup  oferuje  własny  innowacyjny       
produkt.  Firmy  oferujące  usługi  takie,  jak  usługi        
konsul�ngowe  lub  usługi  programistyczne  (np.  so�ware       
house),   nie   mogą   być   nazwane   startupem   w   tej   definicji.  
 
Before  Party – impreza  odbywająca  się  przed        
rozpoczęciem   konferencji  
 
A�er  Party –  impreza  odbywająca  się  po  zakończeniu         
konferencji.  
 
Basic  Pass –  odpłatne  świadczenie  Organizatorów  na        
rzecz   Uczestnika   obejmujące:  
1.  Dostęp  do  scen Inspire  Stage,  DevTrends  Stage,  Growth          
Stage   i   Arena   Stage;  
2.   Wstęp   do   Expo   Area;  
3.    Udział   w   Before   i   A�er   Party;   
 
Conference  Pass  –  odpłatne  świadczenie  Organizatorów       
na   rzecz   Uczestnika   obejmujące:  
1.  Dostęp  do  scen Inspire  Stage,  DevTrends  Stage,  Growth          
Stage   i   Arena   Stage;  
2.   Wstęp   do   Expo   Area;  
3.    Udział   w   Before   i   A�er   Party;   
4.   Dostęp   do   pozostałych   scen   Konferencji;  
5.   2   lunche   (1   lunch   każdego   dnia   konferencji)   w   strefie  
lunchowej   działającej   w   godzinach   12:00-15:00   lub   w  
strefie   food   truck’ów;  
6.   Udział   w   Great   Networking   Party;  
7   Wstęp   do   strefy   „Work&Chillout   Area”;  
8.    Zniżka   na   zakup   Warsztatów .  
 
Startup   Pass    –   odpłatne   świadczenie   Organizatorów   na  
rzecz   Uczestnika   obejmujące     świadczenia   jak   dla  
Conference   Pass   oraz    Udział   w   Speed   Da�ngu   (po  

Sunset  Leaders  Boat  Race –  an  addi�onal  side  event  –  a            
boat   cruise.  
 
Speed  Da�ng –  a  benefit  for  the  Par�cipant  that          
includes  par�cipa�on  in  short  mee�ngs  with  other        
Par�cipants,  selected  with  the  use  of  an  online  tool          
which  enables  filtering  of  Par�cipants  in  rela�ons  to         
many   criteria   
 
Startup –  Infoshare  agrees  with  Steve  Blank's  defini�on:         
a  startup  is  an  organiza�on  formed  to  search  for  a           
repeatable  and  scalable  business  model  and  a  business         
model  describes  how  your  company  creates,  delivers        
and  captures  value.  Startup  offers  its  own  innova�ve         
product.  Companies  offering  services,  like  consul�ng       
and  programming  services  (e.g.  so�ware  houses)  can        
not   be   named   startup   in   this   defini�on.  
  
 
Before  Party – the  side  event  taking  place  before  the            
conference   starts.  
 
A�er  Party –  side event  taking  place  a�er  the          
conference   ends.  
 
Basic  Pass –  a  payable  service  performer  by  the          
Organizers   in   favor   of   the   Par�cipant   which   includes:  
1.  Access  to  Inspire  Stage,  DevTrends  Stage,  Growth         
Stage   and   Arena   Stage;  
2.   Access   to   Expo   Area;  
3.   Par�cipa�on   in   the   Before   and   A�er   Party.  
 
Conference  Pass –  a  payable  service  performer  by  the          
Organizers   in   favor   of   the   Par�cipant   which   includes:   
1.  Access  to  Inspire  Stage,  Tech  Stage,  Growth  Stage  and           
Arena   Stage;  
2.   Access   to   Expo   Area;  
3.   Par�cipa�on   in   the   Before   and   A�er   Party;  
4.   Access   to   the   rest   of   the   Conference   stages.   
5.  2  lunches  (1  lunch  per  Conference  day)  in  a  lunch            
area  opera�ng  from  12  pm  �ll  3  pm  or  in  foodtrucks            
area;  
6.   Par�cipa�on   in   the   Great   Networking   Party;   
7.   Access   to   „Work&Chillout   Area”;  
8.   Discount   on   the   "Workshops"   �ckets.  
 
Startup  Pass –  a  payable  service  performer  by  the          
Organizers  in  favor  of  the  Par�cipant  which  includes  all          
from  Conference  Pass  and  par�cipa�on  in  Speed  Da�ng         



 
wyrażeniu   zgody   na   udział   za   pośrednictwem   strony  
internetowej   Konferencji)   
 
Execu�ve   Pass    –   odpłatne   świadczenie   Organizatorów   na  
rzecz   Uczestnika   obejmujące:  
1.   Dostęp   do   scen    Inspire   Stage,   DevTrends   Stage,   Growth  
Stage   i   Arena   Stage ;  
2.   Wstęp   do   Expo   Area;  
3.   Udział   w   Before   i   A�er   Party;   
4.   Dostęp   do   do   pozostałych   scen   Konferencji  
5.   2   lunche   (1   lunch   każdego   dnia   konferencji)    w  
godzinach   12:00-15:00   w   “Speakers   Lounge”);  
6.   Udział   w   Great   Networking   Party   pierwszego   dnia  
Konferencji   oraz   dostęp   do   “VIP   Area”;  
7.   Wstęp   do   strefy   „Work&Chillout   Area”;  
8.    Zniżka   na   Warsztaty;  
9.   Udział   w   Speed   Da�ngu   (po   wyrażeniu   zgody   na   udział  
za   pośrednictwem   strony   internetowej   Konferencji).  
10.   Priorytetowa   rejestracja   na   Konferencji;  
11.   Wstęp   do   „Speakers   Lounge”;  
12.   Udział   w   Sunset   Leaders   Boat   Race  
13.   Udział   w   Welcome   Dinner.  
 
Investor   Pass    –   odpłatne   świadczenie   Organizatorów   na  
rzecz   Uczestnika   obejmujące   świadczenia   jak   dla  
Execu�ve   Pass   oraz    Uczestnictwo   w   „Investors   Meetup”.  
 
Klauzula  informacyjna  –  informacje,  do  których  podania        
Organizatorzy,  jako  współadministratorzy  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).  
 

§   1   WARUNKI   UCZESTNICTWA  
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konferencji  jest      

posiadanie  lub  założenie  Konta  Infoshare  (dalej:       
Konto  Infoshare)  i  Zgłoszenie  chęci  udziału  w        
Konferencji  (dalej:  Rejestracja)  przez  prawidłowe      
wypełnienie  Formularza  rejestracyjnego.  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. W  celu  założenia  Konta  Infoshare  należy  dokonać        
stosownej  procedury  założenia  Konta  Użytkownika      
zgodnie  z  Regulaminem  Konta  Użytkownika.  Konto       

(a�er  giving  the  consent  for  the  par�cipa�on  via  the          
Conference   website).  
 
Execu�ve  Pass –  a  payable  service  performer  by  the          
Organizers   in   favor   of   the   Par�cipant   which   includes:   
1.  Access  to Inspire  Stage,  DevTrends  Stage,  Growth         
Stage   and   Arena   Stage ;   
2.   Access   to   Expo   Area;  
3.   Par�cipa�on   in   the   Before   and   A�er   Party;  
4.   Access   to   the   rest   of   the   Conference   stage  
5.  2  lunches  (1  lunch  per  Conference  day)  in  the           
“Speakers   Lounge”   opera�ng   from   12   pm   �ll   3   pm);   
6.  Par�cipa�on  in  the  Great  Networking  Party  on  the          
first   day   of   the   Conference   and   access   to   the   “VIP   Area”;   
7.   Access   to   „Work&Chillout   Area”;  
8.   Discount   on   the   "Workshops"   �ckets;  
9.  Par�cipa�on  in  Speed  Da�ng  (a�er  giving  the  consent          
for   the   par�cipa�on   via   the   Conference   website);   
10.   Priority   registra�on   at   the   Conference;   
11.   Access   to   the   „Speakers   Lounge”;  
12.   Par�cipa�on   in   the   Sunset   Leaders   Boat   Race.  
13.   Par�cipa�on   in   the   Welcome   Dinner.  
 
Investor  Pass –  a  payable  service  performer  by  the          
Organizers  in  favor  of  the  Par�cipant  which  includes:all         
from  Execu�ve  Pass  and  par�cipa�on  in  the  „Investors         
Meetup”   side   event.  
 
The  right  to  informa�on  (informa�on  clause)  -        
informa�on  to  which  the  Organizers,  as  Joint-controllers        
of  Par�cipants'  personal  data,  are  required  according  to         
art.  13  §  1  and  §  2  of  the  General  Regula�on  on  the              
Protec�on  of  Personal  Data  of  27  April  2016         
(hereina�er:   GPRD).  
 

§   1   TERMS   OF   PARTICIPATION  
1. The  condi�on  for  the  par�cipa�on  in  the        

Conference  is  possessing  or  set  up  an  Infoshare         
account (next:  Infoshare  account) and  to  submit  an         
applica�on  (next:  Registra�on)  by  filling  the       
Registra�on  Form  correctly.  In  case  of  a  juvenile,         
the  registra�on  can  be  submi�ed  only  by  his/her         
statutory  representa�ve.  Any  consents  described      
hereunder  given  by  a  statutory  representa�ve  refer        
to   the   juvenile.   

2. In  order  to  set  up  a  Infoshare  Account,  an          
appropriate  procedure  should  be  set  up  to  creat  a          
User  Account  in  accordance  with  the  User  Account         
Regula�ons.  The  Infoshare  User  Account  may  be        



 
Użytkownika  Infoshare  służyć  może  do  rejestracji       
Użytkownika   na   wszystkie   kolejne   edycje   Konferencji.  

3. Rejestracji  należy  dokonać  elektronicznie  (online)  na       
Formularzu  Rejestracyjnym  dostępnym  na  stronie      
internetowej   Konferencji    h�ps://infoshare.p l.   

4. 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.   

5. Rejestracja  i  potwierdzenie  zapoznania  się  z       
Regulaminem  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez       
zgłaszającego  niniejszego  Regulaminu,  Zasad     
Kodeksu  Postępowania  dostępnego  na  stronie      
internetowej  Konferencji   
h�ps://infoshare.pl/code-of-conduct.html ,  Polityki   
Prywatności  dostępnej  na  stronie     
h�ps://www.infoshare.pl/_media/pdf/_Infoshare_Pr 
ivacy_Policy.pdf  oraz  zobowiązaniem  się  Uczestnika      
do   ich   przestrzegania.  

6. 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       
video  wykonanych  podczas  Konferencji  Infoshare      
2020  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 h�ps://infoshare.pl ,     
serwisach  otwartych,  zamkniętych  oraz  na  portalach       
społecznościowych  Facebook,  Twi�er,  Instagram,     
YouTube,   itp.  

7. Zgłoszenie  do  udziału  w  Speed  Da�ng  jest        
jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie       
danych  z  formularza  rejestracyjnego  na  potrzeby       
realizacji   Speed   Da�ngu.  

8. Osoby  poniżej  15-stego  roku  życia  mogą  uczestniczyć        
w  Konferencji  wyłącznie  pod  opieką  osób       
pełnoletnich.  Organizatorzy  rezerwują  sobie  prawo      
do   zawieszenia   obowiązywania   tego   punktu.  

 
§   2   UPRAWNIENIA   I   OBOWIĄZKI   ORGANIZATORÓW  

1. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zamknięcia       
rejestracji  na  Konferencję  lub  poszczególne  jej  części        
(dodatkowe  wykłady,  warsztaty,  imprezy     

used  to  register  t  User  for  all  subsequent  edi�ons          
of   the   Conference.  

3. Registra�on  must  be  done  electronically  (online)  on        
the  Registra�on  Form  available  on  the  Conference        
website    h�ps://infoshare.p l.  

4. Registra�on  requires  entering  the  Par�cipant's      
personal  data,  i.e.  the  name,  e-mail  address  of  the          
city  and  country  of  residence,  job,  job  experience         
and  informa�on  about  the  employer's  company:       
size   and   industry.  

5. Registra�on and  confirma�on  of  making      
acquaintance  to  the  Regula�ons  cons�tutes  the       
acceptance  of  this  Terms  of  Par�cipa�on,  Code  of         
Conduct  available  on  the  Conference  website       
h�ps://infoshare.pl/code-of-conduct.html  and   
Privacy  Policy  available  on  the  website       
h�ps://www.infoshare.pl/_media/pdf/_Infoshare_ 
Privacy_Policy.pdf  and  the  Par�cipant’s     
commitment   to   follow   them.   

6. Registra�on of  par�cipa�on  in  the  Conference       
cons�tutes  a  gratuitous,  unlimited  in  �me,  in        
quan�ty  and  in  territory,  consent  for  gratuitous        
use,  processing,  replica�on  and  mul�ple      
dissemina�on  of  the  Par�cipant’s  image      
perpetuated  on  photos  and  videos  made  during        
Infoshare  2020  Conference  for  purposes  of       
Conference  communica�on,  promo�on  and     
adver�sement  without  the  need  of  every-�me       
consent.  The  above  consent  encompasses  all  forms        
of  publica�on  in  par�cular  dissemina�on  in       
television,  press  and  the  Internet,  including  the        
Conference  website  under  the  address      
h�ps://infoshare.pl,  open  services,  services  with      
limited  access,  and  social  media  portals  like        
Facebook,   Twi�er,   Instagram,   YouTube   etc.   

7. Applying  for  par�cipa�on  in  Speed  Da�ng       
cons�tutes  the  consent  for  using  personal  data        
included  in  the  Registra�on  Form  for  the  purpose         
of   Speed   Da�ng   realiza�on.   

8. Persons  under  15  years  of  age  can  par�cipate  in  the           
Conference  solely  under  the  supervision  of  adults.        
The  Organizers  reserve  the  right  to  postpone  the         
above   term.  

 
 
 

§   2   RIGHTS   AND   OBLIGATIONS   OF   THE   ORGANIZER  
1. Organizers  reserve  the  right  to  close  the        

registra�on  for  the  Conference  or  its  par�cular        
parts  (addi�onal  speeches,  workshops,  side  events)       

https://infoshare.pl/
https://infoshare.pl/code-of-conduct.html
https://www.infoshare.pl/_media/pdf/_infoShare_Privacy_Policy.pdf
https://www.infoshare.pl/_media/pdf/_infoShare_Privacy_Policy.pdf
https://infoshare.pl/
https://infoshare.pl/
https://infoshare.pl/code-of-conduct.html
https://www.infoshare.pl/_media/pdf/_infoShare_Privacy_Policy.pdf
https://www.infoshare.pl/_media/pdf/_infoShare_Privacy_Policy.pdf


 
towarzyszące)  w  momencie  osiągnięcia  limitu      
Uczestników.  

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do      
uniemożliwienia  wstępu  na  Konferencję  osób,  które       
nie  dokonały  zgłoszenia  przez  Formularz  rejestracyjny,       
zgodnie   z   postanowieniami   Regulaminu.  

3. Program  Konferencji  opublikowany  zostanie  na      
stronie  internetowej  Konferencji  pod  adresem:      
h�ps://infoshare.pl .  Organizatorzy  zastrzegają  sobie     
prawo  do  dokonywania  zmian  programu  Konferencji.       
Wszelkie  zmiany  ujawniane  będą  na  bieżąco  w        
miejscu  publikacji.  Dokonanie  przez  Organizatora      
zmiany  programu  nie  stanowi  podstawy  do  zwrotu        
opłaty  w  przypadku  rezygnacji  Uczestnika  z  udziału  w         
Konferencji.  

4. W  przypadku  zdarzeń  losowych  Organizatorzy      
dopuszczają  możliwość  zmiany  założeń  organizacji      
Konferencji,  w  tym  terminu  i  miejsca.  W  takim         
przypadku  Organizatorzy  zobowiązują  się  do      
poinformowania  Uczestników  o  wprowadzonych     
zmianach  poprzez  pocztę  elektroniczną  przesłaną  na       
adres  Zamawiającego  podany  w  Formularzu      
rejestracyjnym  w  terminie  7  dni  od  dnia  dokonania         
zmiany.  

5. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za      
rzeczy  zagubione  bądź  pozostawione  przez  Uczestnika       
podczas   Konferencji.  

6. Organizatorzy  są  uprawnieni  do  sprawdzenia      
tożsamości  Uczestnika  w  oparciu  o  dokument       
tożsamości  ze  zdjęciem.  Uczestnik  jest  zobowiązany       
do  okazania  dokumentu  tożsamości  na  każdą  prośbę        
Organizatora.  

 
§   3   UPRAWNIENIA   I   OBOWIĄzKI   UCZESTNIKA  

KONFERENCJI  
1. Bez  pisemnej  zgody  przynajmniej  jednego  z       

Organizatorów  zabronione  jest  filmowanie  i      
nagrywanie  przebiegu  Konferencji  oraz  wszelkich      
zdarzeń  mających  miejsce  na  terenie  obiektów       
podczas  Konferencji  i  podczas  imprez      
towarzyszących.   

2. Uczestnicy  nie  mogą  odnosić  się  do  innych        
Uczestników,  prelegentów  i  Organizatorów     
konferencji  w  sposób  naruszający  godność  lub       
sprzeczny  z  ogólnymi  zasadami  współżycia      
społecznego.  

3. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  zachowania  w  sposób        
nieutrudniający  innym  Uczestnikom  udziału  w      
Konferencji.  

as  soon  as  the  maximum  number  of  Par�cipants  is          
reached.   

2. Organizers  reserve  the  right  to  prevent  an  entrance         
of  a  person  who  has  not  applied  via  the          
Registra�on  Form  in  accordance  with  this  Terms  of         
Par�cipa�on   rules.   

3. Conference  agenda  will  be  published  on  the        
Conference  website  under  the  address:      
h�ps://infoshare.pl  Organizers  reserve  the  right  to       
make  changes  in  the  Conference  agenda.  All        
changes  will  be  announced  on  an  ongoing  basis         
under  the  same  address.  Such  changes  are  not  a          
basis  for  the  reimbursement  of  charges  in  case  of          
canceling   the   par�cipa�on   by   a   Par�cipant.   

4. In  case  of  Fortuitous  Events,  the  Organizers  allow  a          
possibility  of  changing  the  assump�ons  of       
Conference  organiza�on  including  the  loca�on  and       
date.  In  such  case,  Organizers  are  obliged  to  inform          
the  Par�cipants  about  the  changes  via  electronic        
mail  sent  to  the  address  stated  by  the  Purchaser  in           
the   Registra�on   Form   within   7   days.   

5. Organizers  are  not  responsible  for  lost  or  le�         
behind   by   a   Par�cipant   during   the   Conference.   

6. Organizers  have  right  to  verify  the  iden�ty  of  the          
Par�cipant  based  on  ID  card  with  photo.  The         
Par�cipants  are  obligated  to  show  their  ID  card  at          
the   Organizer's   request  

 
 
 
 
 
 

§   3   RIGHTS   AND   OBLIGATIONS   OF   A   PARTICIPANT  
 

1. Sound-  and  video-recording  of  the  Conference,  the        
venue  and  side  events  is  prohibited  without  the         
wri�en   consent   of   at   least   one   Organizer.   

2. Par�cipants  cannot  address  other  Par�cipants,      
speakers,  and  Organizers  in  a  manner  which        
violates  their  dignity  or  is  contrary  to  general         
principles   of   social   coexistence.   

3. Par�cipants  are  obliged  to  behave  in  a  manner         
which   does   not   disturb   other   Par�cipants.   

4. A  par�cipant  shall  bear  full  responsibility  for  any         
damages  he/she  made  during  the  Conference  on        
the   venue   or   during   the   Conference   side   events.   

5. Par�cipants  are  obliged  to  execute  all  commands  of         
security  service  employees  or  Organizers  who  hold        
adequate   IDs.   

https://infoshare.pl/


 
4. Uczestnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za      

dokonane  przez  siebie  zniszczenia  na  terenie       
obiektów   Konferencji   oraz   imprez   towarzyszących.   

5. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  wykonywania  poleceń       
pracowników  służb  porządkowych  lub  Organizatorów      
legitymujących   się   odpowiednimi   identyfikatorami.  

6. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  usunięcia  z       
Konferencji  Uczestnika,  który  łamie  postanowienia      
niniejszego  Regulaminu.  W  przypadku  usunięcia      
Uczestnikowi  nie  przysługują  żadne  roszczenia  w       
stosunku  do  Organizatorów,  w  szczególności      
roszczenie   zwrotu   o płaty   za   pass.  

7. Niewykorzystanie,  nieprzekazanie  lub  nieodebranie     
przez  Uczestnika  passa  lub  niewykorzystanie  części       
usług  dostępnych  w  ramach  danego  passa,  nie        
stanowi   podstawy   do   zwrotu   kosztów   passa.  

8. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  noszenia  w       
widocznym  miejscu  identyfikatora  wydanego  przez      
Organizatorów,  przez  cały  czas  trwania  Konferencji  i        
okazywania  go  na  każde  wezwanie  służb       
porządkowych,  informacyjnych  lub  któregokolwiek  z      
Organizatorów.  Identyfikatory  będą  sprawdzane     
każdorazowo  przy  wejściu  na  Konferencję  oraz       
wydarzenia  towarzyszące.  Organizatorzy  zastrzegają     
sobie  prawo  do  usunięcia  z  miejsca  wydarzenia        
osoby  nieposiadającej  identyfikatora,  z     
zastrzeżeniem   pkt   6.  

9. Organizatorzy  mają  prawo  do  założenia  Uczestnikowi       
z  płatnym  passem  opaski  na  rękę  w  trakcie  rejestracji          
obecności  Uczestnika  na  Konferencji.  Uczestnicy  z       
płatnymi  passami  zobowiązani  są  do  noszenia  opaski        
zapiętej  na  nadgarstku  przez  cały  czas  trwania        
Konferencji  oraz  na  wszystkich  wydarzeniach      
towarzyszących  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.  O paski  będą       
sprawdzane  każdorazowo  przy  wejściu  do  stref       
dostępnych  dla  uczestników  z  płatnymi  passami  oraz        
na  wydarzenia  towarzyszące.  Organizatorzy     
zastrzegają  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        

6. Organizers  reserve  the  right  to  remove  a  Par�cipant         
from  the  Conference  if  he/she  breaks  the  rules  of          
this  Regula�ons  set.  In  such  case,  no  claims  of  his           
Par�cipant  are  due,  in  par�cular,  the  claim  of         
reimbursement   of   the   pass   cost.   

7. Not  using,  not  transferring  or  not  picking  up  the          
pass  or  not  using  some  of  the  services  available          
under  a  given  pas s ,  is  not  a  basis  for  the           
reimbursement   of   the   pass   cost.   

8. Par�cipants  are  obliged  to  wear  in  the  ID  issued  by           
the  Organizers  a  visible  place  during  the  whole         
Conference  and  show  it  on  request  of  security         
service  employees,  informa�on  service  employees      
or  any  of  the  Organizers.  IDs  will  be  checked  at           
every  entrance  to  the  Conference  venue  and  side         
events.  Organizers  reserve  the  right  to  remove  any         
person   without   the   ID,   also   subject   to   pkt   6.   

9. Organizers  have  right  to  put  a  conference  band  on          
the  Par�cipant’s  hand  at  the  registra�on  desk.        
Par�cipants  with  paid  passes  are  also  obliged  to         
wear  a  band  on  their  wrist  throughout  the  whole          
Conference  and  at  all  side  events.  A  band  which  is           
not  on  the  wrist,  cut,  broken  or  destroyed  is  invalid.           
In  the  case  of  accidental  destruc�on  of  the         
wristband,  the  Par�cipant  is  obliged  to  go  to  the          
appropriate  services  of  the  Organizers  with       
destroyed  band  in  order  to  register  and  receive  a          
new  band  a�er  confirming  his  rights.  The  bands  will          
be  checked  during  every  entrance  to  venue  areas         
or  side  events  available  for  Par�cipants  with  paid         
passes  only.  Organizers  reserve  the  right  to  prevent         
an  access  to  selected  areas  and  side  events  of  a           
person   who   does   not   have   conference   band.  

10. It  is  absolutely  forbidden  to  enter  and  reside  at  the           
Conference  under  the  influence  of  drugs  or        
intoxicants  or  in  a  state  of  insobriety  (amount  of          
alcohol  in  blood  exceeding  0,5  per  mille  or  leading          
to  exceeding  this  amount).  The  Par�cipant       
undertakes  to  submit  to  a  breathalyzer  control  by         
authorized   en��es.   

11. For  safety  reasons,  it  is  strictly  forbidden  to  use          
rollers,  skateboards,  roller  skates,  scooters  and       
bicycles  within  the  buildings  and  indoor  spaces  of         
the   Conference   venue.   

12. For  security  reasons,  the  Organizers  may  introduce        
addi�onal  precau�ons  and  rules  for  par�cipa�on       
during  the  Conference,  if  such  ac�ons  are  required         
by  applicable  law,  including  administra�ve      
decisions,  in  par�cular  aimed  at  the  health  of         
Par�cipants.  



 
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.  

12. 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  zdrowie  Uczestników.        
Uczestnik  zobowiązany  jest  poddać  się  takim       
środkom  ostrożności  i  przestrzegać  ustalonych  zasad.       
W  przypadku  niestosowania  się  do  ustalonych       
procedur,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo      
uniemożliwienia  udziału  Uczestnika  w  Konferencji  i       
wydarzeniach   z   nią   związanych.   

13. Uczestnik,  który  podał  swój  numer  telefonu  w        
formularzu  rejestracyjnym  i  wyraził  odpowiednią      
zgodę  będzie  otrzymywał  wiadomości  SMS  od       
Organizatora   podczas   Konferencji.   

14. Organizatorzy  umożliwiają  Uczestnikowi  dodanie  do      
zgłoszenia  uczestnictwa  w  Konferencji,  profilu      
posiadanego  w  mediach  społecznościowych.     
Dodanie  profili  mediów  społecznościowych  przez      
Uczestnika  do  jego  uczestnictwa  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.   

§   4   KOD   ID   UCZESTNIKÓW  
1. Każdy  Uczestnik  Konferencji  od  momentu  rejestracji       

na  Konferencji  posiada  unikalny  identyfikator,  na       
którym   Organizatorzy   umieszczają   unikalny   kod   ID.  

2. Kod  ID  identyfikatora  zostaje  przypisany  do       
konkretnego  Uczestnika  w  momencie  jego  osobistej       
rejestracji   na   Konferencji.  

3. Kod  ID  umieszczony  na  identyfikatorze  służy  w        
pierwszej  kolejności  zapewnieniu  właściwej  obsługi      
Konferencji  w  szczególności  w  zakresie      
bezpieczeństwa  oraz  weryfikacji  uprawnień     
Uczestników.  

13. Par�cipant  who  submi�ed  their  telephone  number       
in  the  registra�on  form  and  gave  his  consent,         
agreed  to  receive  text  messages  from  Organizers        
during   the   Conference.   

14. The  organizers  allow  the  Par�cipant  to  add  to  their          
par�cipa�on  in  the  Conference  a  profile  held  in         
social  media.  The  inclusion  of  social  media  profiles         
by  the  Par�cipant  for  his  par�cipa�on  takes  place         
at  his  risk  and  responsibility.  The  organizers  are  not          
responsible  for  any  data  and  informa�on  that  the         
Par�cipant  has  and  publishes  in  the  social  media         
profiles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§   4   ID   CODE   OF   PARTICIPANTS  
1. Each  Par�cipant  of  the  Conference  from  the        

moment  of  registra�on  at  the  Conference  has  a         
unique  iden�fier,  where  the  Organizers  place  a        
unique   ID   code.  

2. The  ID  code  of  the  iden�fier  is  assigned  to  a  specific            
Par�cipant  at  the  �me  of  his  personal  registra�on         
at   the   Conference.  

3. The  ID  code  placed  on  the  iden�fier  shall  in  the  first            
place  ensure  proper  service  to  the  Conference,  in         
par�cular  in  the  area  of  security  and  verifica�on  of          
Par�cipants'   en�tlements.  



 
4. Uczestnik  jest  zobowiązany  do  okazania      

identyfikatora  i  zeskanownia  kodu  ID  na  każdą  prośbę         
oznakowanych  służb  Organizatorów.  Nie  okazanie      
identyfikatora  lub  brak  zgody  na  zeskanowanie  kodu        
ID  uprawnia  Organizatorów  do  usunięcia  Uczestnika  z        
terenu   Konferencji   lub   wydarzeń   dodatkowych.  

5. Organizatorzy  udostępniają  wyłącznie  Partnerom     
Konferencji  wskazanym  na  stronie  internetowej      
h�ps://infoshare.pl/#partners  aplikację  mobilną    
zawierającą  funkcjonalność  skanera,  umożliwiającą     
zeskanowanie  kodu  ID  znajdującego  się  na       
identyfikatorze   każdego   Uczestnika   Konferencji.   

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,         
stanowisko,   miasto,   branża.   

7. Zeskanowanie  kodu  ID  przez  Partnera  oznacza       
udostępnienie  danych  osobowych  Uczestnika  przez      
Organizatorów  Partnerowi  poprzez  nadanie  dostępu      
do  bazy  skanów  ID  dedykowanej  Partnerowi  i  ich         
przetwarzania  w  celu  kontaktu  z  Uczestnikiem  po        
Konferencji,   zgodnie   z   Klauzulą   Informacyjną.  

8. Organizatorzy  informują,  iż  Partner  któremu,  zgodnie       
z  ust.  7  powyżej,  zostały  przekazane  dane  osobowe         
Uczestnika,  powinien  dokonać  obowiązku     
informacyjnego  względem  Uczestnika  zgodnie  z      
obowiązującymi   przepisami   prawa.   
 

 
 
  

§5   ODSTĄPIENIE   OD   UMOWY   SPRZEDAŻY   
NA   ODLEGŁOŚĆ  

1. Uczestnik  będący  Konsumentem  ma  prawo  do       
odstąpienia  od  umowy  zakupu  Passa  lub  Usługi        
Warsztaty  bez  podania  przyczyny  w  terminie  14  dni         
od  dokonania  płatności  tytułem  zrealizowanego      
zakupu.   

2. Do  zachowania  terminu  odstąpienia  od  umowy       
wystarczy  wysłanie  przez  Konsumenta  oświadczenia      
przed  upływem  tego  terminu  na  adres  e-mail:        
kontakt@infoshare.pl  z  adresu  mailowego     
właściwego   dla    Konta   Infoshare   użytego   do   zakupu.  

3. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt.1  Organizator         
po  otrzymaniu  oświadczenia  o  odstąpieniu  od       
umowy  zakupu  Passa  lub  Usługi  Warsztaty  przez        
Uczestnika,  dokona  blokady  i  następnie  anulowania       

4. The  Par�cipant  is  obliged  to  show  the  iden�fier  and          
scan  the  ID  code  on  every  request  of  the          
Organizer's  designated  services.  Failure  to  show  the        
iden�fier  or  disagreement  with  the  ID  code        
scanning,  en�tles  the  Organizers  to  remove  the        
Par�cipant  from  the  Conference  area  or  addi�onal        
events.  

5. The  Organizers  shall  make  available  only  to  the         
Conference  Partners  indicated  on  the  website       
h�ps://infoshare.pl/#partners  a  mobile  applica�on     
containing  the  func�onality  of  the  scanner,       
enabling  scanning  of  the  ID  code  located  on  the          
iden�fier   of   each   Par�cipant   of   the   Conference.  

6. The  Par�cipant's  ID  code  may  be  scanned  by         
Partner  only  with  the  consent  of  the  Par�cipant         
whose  iden�fier  is  being  scanned.The  consent  for        
the  Partner's  ID  code  to  be  scanned  cons�tutes  the          
Par�cipant's  actual  consent  to  provide  the       
Par�cipant's  personal  data  to  the  Partner,  such  as:         
name,   e-mail   address,   posi�on,   city,   industry.   

7. Scanning  the  ID  code  by  the  Partner  means  sharing          
the  Par�cipant's  personal  data  by  the  Organizers        
with  the  Partner  by  gran�ng  access  to  the  ID  scan           
database  dedicated  to  the  Partner  and  processing        
them  in  order  to  contact  the  Par�cipant  a�er  the          
Conference,  in  accordance  with  the  Informa�on       
Clause.  

8. The  Organizers  inform  that  the  Partner,  to  whom         
the  Par�cipant's  personal  data  have  been  provided,        
in  accordance  with  paragraph  7  above,  should        
make  the  informa�on  obligatory  to  the  Par�cipant        
in   accordance   with   applicable   law.  

 
 

§5   WITHDRAWAL   FROM   A    PURCHASE   CONTRACT  
DISTANCE   SELLING  

1. The  Par�cipant  who  is  a  Consumer  has  the  right  to           
withdraw  from  the  contract  for  the  purchase  of  a          
Pass  or  a  Service  Workshop  without  giving  a  reason          
within  14  days  of  making  the  payment  as  a          
completed   purchase.  

2. To  comply  with  the  deadline  for  withdrawal  from         
the  agreement,  it  is  sufficient  for  the  Consumer  to          
send  a  statement  before  the  expiry  of  that  period          
to  the  e-mail  address: contact@infoshare.pl  from       
the  e-mail  address  applicable  to  the  Infoshare        
Account   used   to   purchase.  

3. In  the  case  referred  to  in  point  1,  the  Organizer           
upon  receipt  of  a  declara�on  of  withdrawal  from         
the  contract  for  the  purchase  of  a  Pass  or          

https://infoshare.pl/#partners
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zakupionego  Passa  lub  Usługi  Warsztaty  w  systemie        
sprzedaży.  

4. Organizator  dokona  zwrotu  ceny  uiszczonej  przez       
Uczestnika  tytułem  zakupu  Passa  lub  Usługi  Warszaty        
w  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  przez         
Uczestnika  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez       
Uczestnika  w  oświadczeniu  o  odstąpieniu  lub  w        
przypadku  braku  takiej  danej  na  rachunek  bankowy,  z         
którego   zapłata   tytułem   zakupu   została   zrealizowana.  

5. W  przypadku,  gdy  termin  wskazany  w  ust.  1  upływa          
w  dniu  rozpoczęcia  Konferencji  lub  później,  ostatnim        
dniem  odstąpienia  od  umowy,  jest  dzień       
poprzedzający   rozpoczęcie   Konferencji.   

6. W  dniu  rozpoczęcia  Konferencji,  z  uwagi  na        
okoliczność  rozpoczęcia  realizacji  usługi  zgodnie  z       
terminem  wskazanym  na  bilecie  przez  Organizatora,       
odstąpienie   nie   jest   już   możliwe.  

7. Prawo  odstąpienia  przysługuje  wyłącznie  osobie,      
która  dokonała  nabycia  Passa  lub  Usługi  Warsztaty  z         
użyciem  konta  Infoshare.  Do  wykonania  prawa       
odstąpienia  nie  są  uprawnione  osoby  na  które  Pass         
lub   Usługa   Warsztatu   została   przetransferowana.   

 
 
 
  

§6   ZMIANA   REGULAMINU  

1. Organizatorzy  są  uprawnieni  do  zmiany  Regulaminu       
Konferencji  Infoshare  2020  i  zmiana  ta  staje  się         
skuteczna  w  terminie  wskazanym  przez      
Organizatorów  w  momencie  opublikowania     
Regulaminu   na   stronie   internetowej   Konferencji.  

2. Informacja  o  zmianie  Regulaminu  umieszczona  jest       
na  stronie  internetowej  Konferencji.  W  przypadku       
braku  akceptacji  zmian,  Użytkownik  w  celu       
rozwiązania  umowy  powinien  niezwłocznie  przy      
czym  nie  później  niż  w  terminie  4  dni  roboczych  od           
dokonania  zmiany  Regulaminu,  powiadomić  o  tym       
Organizatorów  przesyłając  informację  o  braku      
akceptacji   zmian   na   adres:    kontakt@infoshare.pl   

3. Regulamin  jest  udostępniany  Użytkownikom     
nieodpłatnie  i  nieprzerwanie  na  stronach      
internetowych  h�ps://infoshare.pl,  w  sposób     
umożliwiający  Użytkownikom  jego  pozyskanie  i      
odtwarzanie  oraz  utrwalenie  jego  treści  w  każdej        
chwili.  

 
 

Workshop  by  a  Par�cipant,  will  block  and  then         
cancel  the  purchased  Pass  or  Service  Workshop  in         
the   sales   system.  

4. The  Organizer  will  refund  the  price  paid  by  the          
Par�cipant  for  the  purchase  of  the  Pass  or  Service          
Workshop  within  14  days  from  the  date  of         
withdrawal  by  the  Par�cipant  to  the  bank  account         
indicated  by  the  Par�cipant  in  the  statement  of         
withdrawal  or  in  the  absence  of  such  data  to  the           
bank   account   from   which   the   payment   was   made.  

5. In  the  event  that  the  date  referred  to  in  paragraph           
1  shall  expire  on  the  day  of  the  beginning  of  the            
Conference  or  later,  the  last  day  of  withdrawal  from          
the  contract,  shall  be  the  day  preceding  the         
beginning   of   the   Conference.  

6. On  the  day  of  the  beginning  of  the  Conference,  due           
to  the  start  of  the  service  in  accordance  with  the           
date  indicated  on  the  �cket  by  the  Organizer,         
withdrawal   is   no   longer   possible.  

7. The  right  to  withdraw  is  only  granted  to  the  person           
who  made  the  Pass  or  Workshop  purchase  using         
the  Infoshare  account.  To  exercise  the  right  of         
withdrawal,  there  are  no  eligible  persons  for  whom         
the   Pass   or   Workshop   Service   has   been   transferred.   

 
 

      §6   CHANGE   OF   REGULATIONS  
1. The  Organizers  are  en�tled  to  change  the  Infoshare         

2020  CONFERENCE  Regula�ons  and  this  change       
becomes  effec�ve  on  the  date  indicated  by  the         
Organizers,  at  the  �me  of  publishing  the        
Regula�ons   on   the   Conference   website   

2. Informa�on  about  the  amendment  of  the       
Regula�ons  is  posted  on  the  Conference  website.  If         
the  changes  are  not  accepted,  the  User  should         
immediately,  and  no  later  than  within  4  business         
days  of  making  changes  to  the  Regula�ons,  no�fy         
the  Organizers  about  the  lack  of  acceptance  of  the          
changes  to  the  address: contact@infoshare.pl  in       
order   to   terminate   the   contract  

3. The  Regula�ons  are  made  available  to  the  Users         
free  of  charge  and  con�nuously  on  the        
h�ps://infoshare.pl  websites  in  a  manner  enabling       
the  Users  to  obtain,  reproduce,  save  its  contents  at          
any   �me.  
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II.   Zasady    zakupu   i   korzystania   z   pakietu  
Basic   Pass,   Conference   Pass,   Execu�ve   Pass,  
Investor   Pass,   Startup   Pass   i   usługi  
Warsztaty  

§1   Wykupienie   usług   
Basic   Pass,   Conference   Pass,   Execu�ve   Pass,   Investor  

Pass,   Startup   Pass  
1. Warunkiem  wykupienia  usług  „Basic  Pass”,      

„Conference  Pass”,  „Execu�ve  Pass”,  „Investor  Pass”,       
„Startup  Pass”  jest  zgłoszenie  uczestnictwa  w       
Konferencji  w  Formularzu  Rejestracyjnym,  jego      
prawidłowe  wypełnienie,  zaznaczenie  w  Formularzu      
Rejestracyjnym  opcji  odpowiednio  „Basic  Pass”  lub       
„Conference  Pass”  lub  „Execu�ve  Pass”  lub  „Investor        
Pass”  lub  „Startup  Pass”  oraz  wniesienie       
odpowiedniej  opłaty  wg  obowiązującego  cennika      
zamieszczonego   na   stronie   internetowej   Konferencji.  

2. Zaznaczenie  opcji  „Basic  Pass”,  „Conference  Pass”,       
„Execu�ve  Pass”,„Investor  Pass”,  „Startup  Pass”  w       
Formularzu  Rejestracyjnym  i  potwierdzenie     
zapoznania  się  z  Regulaminem,  jest  równoznaczne  z        
akceptacją  przez  Zamawiającego  niniejszego     
Regulaminu.  

3. Organizatorzy  udostępniają  do  sprzedaży     
ograniczoną  liczbę  usług  „Basic  Pass”,  „Conference       
Pass”,  „Execu�ve  Pass”,  „Investor  Pass”  oraz  „Startup        
Pass”.  

4. Organizatorzy  mają  prawo  odmówić  sprzedaży  usługi       
„Investor  Pass”  oraz  usług  powiązanych , w       
przypadku,  kiedy  zakup  zostanie  dokonany  przez       
Uczestnika  nie  będącego  inwestorem.  W  przypadku       
decyzji  odmownej,  Organizatorzy  Konferencji     
zmieniają   rodzaj   pakietu   na   „Execu�ve   Pass”.  

5. Organizatorzy  mają  prawo  odmówić  sprzedaży  usługi       
„Startup  Pass”  oraz  usług  powiązanych , w  przypadku,        
kiedy  zakup  zostanie  dokonany  przez  Uczestnika       
niebędącego  Startupem.  W  przypadku  decyzji      
odmownej,  Organizatorzy  Konferencji  zmieniają     
rodzaj   pakietu   na   „Conference   Pass”.  

6. Organizatorzy  nie  dopuszczają  możliwości  aby  ten       
sam  uczestnik  zakupił  jednocześnie  usługę „Investor       
Pass”  oraz  „Startup  Pass”.  Przy  wykryciu  takiego        
przypadku  uczestnikowi  zostanie  przypisana  i      
realizowana  wyłącznie  usługa  „Investor  Pass”,  z       
zastrzeżeniem   ust.   4.  

7. Organizatorzy  mają  prawo  do  udzielania  rabatów       
przy  zakupie  Pass’a,  zgodnie  z  aktualną  polityką        
sprzedażową.  

 

II.   Rules   of   Purchase   and   Use   of   Conference  
Pass,   Execu�ve   Pass,   Investor   Pass,   Startup  
Pass   and   Workshop   Services  

 
§1   Services   purchase  

Basic   Pass,   Conference   Pass,   Execu�ve   Pass,   Investor  
Pass,   Startup   Pass   

1. The  condi�ons  for  purchasing  a  „Basic  Pass”,  a         
"Conference  Pass",  an  "Execu�ve  Pass",  an       
"Investor  Pass",  a  "Startup  Pass"  include  applying        
for  par�cipa�on  via  the  Registra�on  Form,  filling        
the  Registra�on  Form  correctly,  marking  an  op�on        
of  „Basic  Pass”  or  "Conference  Pass"  or  "Execu�ve         
Pass"  or  "Investor  Pass"  or  "Startup  Pass"  in  the          
Registra�on  Form  and  making  a  relevant  payment        
in  accordance  with  the  price  list  published  on  the          
Conference   website.   

2. Marking  an  op�on  of  „Basic  Pass”  or  "Conference         
Pass"  or  "Execu�ve  Pass"  or  "Investor  Pass"  or         
"Startup  Pass"  in  the  Registra�on  Form  and        
confirma�on  of  acquaintance  to  the  Regula�ons       
cons�tutes   the   acceptance   of   this   Regula�on   set.   

3. The  Organizers  sell  a  limited  amount  of  the         
services:  „Basic  Pass”,  "Conference  Pass",      
"Execu�ve  Pass",  "Investor  Pass"  and  "Startup       
Pass".   

4. The  Organizers  have  the  right  to  refuse  to  sell  the           
"investor  Pass"  service  and  associated  services  in        
case  of  a  purchase  by  a  Par�cipant  who  is  not  a            
Investor.  In  such  situa�on,  the  Organizers  change        
the   pass   to   the   "Execu�ve   Pass".  

5. The  Organizers  have  the  right  to  refuse  to  sell  the           
"Startup  Pass"  service  and  associated  services  in        
case  of  a  purchase  by  a  Par�cipant  who  is  not  a            
Startup.  In  such  situa�on,  the  Organizers  change        
the   pass   to   the   "Conference   Pass".   

6. The  Organizers  do  not  agree  for  one  Par�cipant  to          
purchase  both  the  "Investor  Pass"  and  the  "Startup         
Pass"  services.  A�er  detec�ng  such  a  case  the         
Par�cipant  will  receive  only  the  "Investor  Pass"        
service,   subject   to   the   point   4   above.   

7. Organizers  have  the  right  to  grant  discounts  when         
purchasing  a  Pass,  in  accordance  with  current  sales         
policy.  

 
 
 
 
 
 



 
§2   Płatność   i   wpisanie   na   listę   Uczestników  

Wpisanie  na  listę  korzystających  z  jednej  z  usług  Pass          
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.  

§3   Transfer   usług  
1. Możliwy   jest   transfer   wszystkich   usług.  
2. Transfer  usługi  „Startup  Pass”  jest  możliwy  na  innego         

Uczestnika,  będącego  reprezentantem  tego  samego      
Startupu. Transfer  usługi  „Investor  Pass”  jest  możliwy        
do   innego    Uczestnika,   będącego   Inwestorem.  

3. Transfer  usług  „Basic  Pass”,  „Conference  Pass”,       
„Execu�ve  Pass”  jest  możliwy  na  dowolnego       
Uczestnika.  

4. T ransfer  usług  możliwy  jest  pod  warunkiem       
posiadania  usługi  oraz  umieszczenia  w  odpowiednim       
formularzu  (dostępnym  po  zalogowaniu  na  stronie       
h�ps://infoshare.pl)  wymaganych  przez    
Organizatorów  informacji  dotyczących  osoby     
otrzymującej   usługę.  

5. Uczestnik  przyjmujący  usługę,  zobowiązany  jest  do       
akceptacji  regulaminu  na  stronie  internetowej      
Konferencji h�ps://infoshare.pl  a  w  przypadku  nie       
zaakceptowania  Regulaminu  na  stronie  będzie      
zobowiązany  do  jego  zaakceptowania  w  trakcie       
procesu  rejestracji  obecności  Uczestnika  na      
Konferencji  oraz  zobowiązuje  się  do  jego       
przestrzegania.  W  odniesieniu  do  przetwarzania      
danych  osobowych,  Uczestnik  przyjmujący  usługę      
otrzyma  klauzulę  informacyjną  dotyczącą     
przetwarzania  danych  osobowych  w  celu  wykonania       
usługi  po  zarejestrowaniu  obecności  poprzez      
przesłanie   jej   na   adres   e-mail   Uczestnika.   

6. Każda   usługa   może   być   transferowana   wielokrotnie.  
7. Ostatecznym  terminem  transferu  wszystkich  usług      

jest  16  września  2020  roku.  Termin  może  zostać         
zmieniony   przez   Organizatora.  

 
 

§4   Zmiana   Uczestnika  
W  przypadku  braku  możliwości  udziału  w  Konferencji  i         
skorzystania  z  usług,  z  przyczyn  niezależnych  od        
Uczestnika,  Organizatorzy  dopuszczają  możliwość  udziału      
w  Konferencji  i  skorzystania  z  usług  innego  Uczestnika         
wskazanego  przez  Zamawiającego.  W  takim  przypadku       
należy   skorzystać   z   opcji   Transfer   usługi.  
 

 

§2   Payment   and   inclusion   into   the   list   of   Par�cipants  
A  Purchaser  is  entered  into  the  list  of  Par�cipants  using           
one  of  the  Pass  services  a�er  the  payment  reaches  the           
bank  account  of  the  Organizer  –  Infoshare  Sp.  z  o.o.  The            
Purchaser  will  be  immediately  informed  about  this  fact         
via  electronic  post  sent  to  the  address  stated  on  the           
Registra�on   Form.   

 
§3   Service   transfer  

1. It   is   possible   to   transfer   all   services.  
2. It  is  possible  for  an  owner  of  a  "Startup  Pass"           

service  to  transfer  the  service  to  another        
Part icipant  who  represents  the  same  Startup.  It  is         
allowed  to  transfer  Investor  Pass  only  to  other         
Investor.  

3. It  is  possible  for  an  owner  of  a  „Basic  Pass”,           
„Conference  Pass”,  „Execu�ve  Pass”  service  to       
transfer   the   service   to   another   Par�cipant.  

4. It  is  possible  to  transfer  a  service  under  the          
condi� on  of  possessing  the  service  and  filling  the         
appropriate  form  (available  a�er  logging  into  the        
h�ps://infoshare.pl  website)  with  details  about  the       
person  receiving  the  pass  required  by  the        
Organizers.   

5. The  Par�cipant  who  receives  a  service  is  obliged  to          
accept  the  Regula�ons on  the  website  of  the         
Conference h�ps://infoshare.pl  and  in  the  case  of        
not  accep�ng  the  Regula�ons  on  the  site  will  be          
required  to  accept  it  during  the  registra�on  process         
of  a�endance  at  the  Conference  and  obliged  to         
follow  it.  With  regard  to  the  processing  of  personal          
data,  the  Par�cipant  accep�ng  the  service  will        
receive  an  informa�on  clause  regarding  the       
processing  of  personal  data  for  the  purpose  of         
providing  the  service  a�er  registering  the       
a�endance  by  sending  it  to  the  Par�cipant's  e-mail         
address.   

6. Every   service   can   be   transferred   repeatedly.   
7. All  transfers  must  be  completed  by  September  the         

16th  2020. The  deadline  may  be  changed  by  the          
Organizer.  

 
§4   Changing   a   Par�cipant  

Shall  the  Par�cipant  be  unable  to  par�cipate  in  the          
Conference  due  to  reasons  beyond  his/her  control  the         
Organizers  allow  the  possibility  for  another  Par�cipant        
designated  by  the  Purchaser  to  par�cipate  in  the         
Conference  and  use  all  the  services  purchased.  In  such          
case   Service   transfer   should   be   used.  
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§5   Wymiana   Passa  

1. Uczestnik  Konferencji  może  po  dokonanym  zakupie       
Passa  dokonać  jego  wymiany,  z  zastrzeżeniem,  iż        
wymiana  Pass  może  zostać  zrealizowana  wyłącznie       
na   Pass   o   wyższym   standardzie   i    wartości.  

2.  Celem  wymiany  Passa  Uczestnik  zobowiązany  jest  do         
uiszczenia  opłaty  będącej  różnicą  pomiędzy  ceną       
wykupionego    Passa   ceną   wyższego   Passa.  

3. Różnica  w  cenie  będzie  obliczana  w  oparciu  o  cenę          
wymienianego  Passa  i  cenę  Passa,  na  który  wymiana         
następuje,  obowiązującą  w  dacie  dokonywania      
wymiany   Passów.  

4. Ostatecznym  terminem  wymiany  passów  jest  3       
września    2020   roku.  

 
 

§6   Wykupienie   usługi   „Warsztaty”  
Organizatorzy  oferują,  w  usłudze  „Warsztat”  stanowiącej       
odpłatne  świadczenie  Organizatorów  na  rzecz  Uczestnika,       
uczestnictwo  w  jednym  z  wysokospecjalizowanych      
warsztatów,   odbywających   się   w   ramach   Konferencji.  
Tytuły,  opisy,  prowadzący,  daty,  godziny  oraz  miejsce        
odbywania  warsztatów  są  opublikowane  na  stronie       
internetowej   Konferencji:    h�ps://infoshare.pl/workshops .  
  

 
1. Warunkiem  wykupienia  usługi  „Warsztat”  jest      

zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konferencji  w  Formularzu       
Rejestracyjnym  i  zaznaczenie  w  Formularzu      
Rejestracyjnym  jednego  lub  więcej  warsztatów  oraz       
uiszczenia  ustalonej  opłaty.  W  przypadku  wybrania       
więcej  niż  jednego  warsztatu  opłaty  za  poszczególne        
warsztaty   sumują   się.  

2. Wybranie  przynajmniej  jednego  warsztatu  w      
Formularzu  Rejestracyjnym  i  potwierdzenie     
zapoznania  się  z  Regulaminem,  jest  równoznaczne  z        
akceptacją  przez  Zamawiającego  niniejszego     
Regulaminu.   

3. Organizatorzy  udostępniają  do  sprzedaży     
ograniczoną  liczbę  usługi  „Warsztat”.  Oferta      
sprzedaży  usługi  „Warsztaty”  obowiązuje  do      
momentu   jej   wyczerpania.  

4. Organizatorzy  mają  prawo  do  udzielania  rabatów       
przy  zakupie  usługi  Warsztatów,  zgodnie  z  aktualną        
polityką   sprzedażową.  

 
§7   Płatność   i   wpisanie   na   listę   Uczestników  

Wpisanie  na  listę  korzystających  z  usługi  „Warsztaty”        
następuje  po  wpłynięciu  opłaty  na  rachunek  bankowy        
Organizatora  -  Infoshare  sp.  z  o.  o.  Zamawiający  zostanie          

§5   Pass   exchange  
1. The  Par�cipant  of  the  Conference  may,  a�er  the         

purchase  of  the  Pass,  exchange  it,  with  the         
reserva�on  that  the  Pass  can  be  exchanged  only  on          
a   Pass   of   a   higher   standard   and   value.  

2. In  order  to  exchange  the  Pass,  the  Par�cipant  is          
obliged  to  pay  a  fee  which  is  the  difference          
between  the  price  of  the  purchased  Pass  and  the          
price   of   a   higher   Pass.  

3. The  difference  in  price  will  be  calculated  based  on          
the  price  of  the  exchange  Pass  and  the  price  of  the            
Pass,  for  which  the  exchange  takes  place,  valid  on          
the   date   of   exchange   of   the   Pass.  

4. All  Pass  changes  must  be  completed  by  September         
4th   2020.  

 
§6    " Workshops "    service   purchase  

Within  the  "Workshops"  payable  service  the  Organizers        
offer  the  Par�cipant  a  par�cipa�on  in  one  of  the  highly           
specialized  workshops  that  take  place  during  the        
Conference.  Details  about  the  "Workshops"  like  �tles,        
descrip�ons,  leaders,  dates,  hours  and  loca�ons  are        
published  on  the  Conference  website:      
h�ps://infoshare.pl/workshops .   
 

 
1. The  condi�on  for  purchasing  a  "Workshops"  service        

is  to  apply  for  par�cipa�on  in  the  Conference  via          
the  Registra�on  Form,  marking  one  or  more        
"Workshops"  in  the  Registra�on  Form  and  making  a         
relevant  payment.  In  casing  of  choosing  more  than         
one  "Workshops",  the  payments  for  all       
"Workshops"   add   up.   

2. Marking  at  least  one  "Workshops"  in  the        
Registra�on  Form  and  confirma�on  of      
acquaintance  to  the  Regula�ons  cons�tutes  the       
acceptance   of   this   regula�on   set   by   the   Purchaser.   

3. The  Organizers  offers  a  limited  number  of        
"Workshops"  services  for  sale.  The  offer  is  in  force          
un�l   the   limit   is   reached.   

4. Organizers  have  the  right  to  grant  discounts  when         
purchasing  a  Workshop  services,  in  accordance       
with   current   sales   policy.  

 
 
 

§7   The   payment   and   inclusion   into   the   Par�cipants   list   
A  Purchaser  is  entered  into  the  list  of  "Workshops"          
Par�cipants  a�er  the  payment  reaches  the  bank        
account  of  the  Organizer  –  Infoshare  Sp.  z  o.o.  The           
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niezwłocznie  poinformowany  przez  jednego  z      
Organizatorów  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej      
na  adres  podany  w  Zgłoszeniu  o  fakcie  wpisania  na  listę           
Uczestników.  

 
§8   Transfer   usług  

1. Transfer  usługi  „Warsztaty”  możliwy  jest  pod       
warunkiem  posiadania  usługi  oraz  umieszczenia  w       
odpowiednim  formularzu  (dostępnym  po     
zalogowaniu  na  stronie  infoshare.pl)  niezbędnych  do       
udziału  w  konferencji  informacji  dotyczących  osoby       
otrzymującej   usługę.  

2. Zasady  transferu  usług  zostały  określone  w       
niniejszym  dziale  w  §  3  ust.  4-7  i  mają  zastosowanie           
do   transferu   usługi   Warsztatu.   

 
§9   Zmiana   Uczestnika   i   odwołanie   udziału  

1. Rezygnacje  ze  skorzystania  z  usługi  „Warsztaty”  mogą        
być  składane  w  formie  pisemnej,  za  pośrednictwem        
poczty  na  adres  siedziby  jednego  z  Organizatorów        
lub  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:       
kontakt@infoshare.pl .  

2. Bez  pisemnej  zgody  jednego  z  Organizatorów       
zabronione  jest  sprzedawanie  lub  udostępnianie      
przez  Uczestnika  innym  Uczestnikom  świadczeń      
objętych   usługą    „Warsztaty”.  

3. W  przypadku  braku  możliwości  udziału  w  Konferencji        
i  skorzystania  z  usług  Warsztaty  z  przyczyn        
niezależnych  od  Uczestnika,  Organizatorzy     
dopuszczają  możliwość  udziału  w  Konferencji  i       
skorzystania  z  usług  „Warsztaty”  innego  Uczestnika       
wskazanego  przez  Zamawiającego.  W  taki  przypadku       
należy   skorzystać   z   opcji   Transfer   usługi.   

 
§10    Informacje   dodatkowe   dotyczące   płatności  

1. W  przypadku  odwołania  Konferencji,  z      
zastrzeżeniem,  iż  nie  dotyczy  to  odwołania       
Konferencji  w  związku  z  zaistnieniem  zdarzenia       
losowego,  kwota  wpłacona  na  rachunek  bankowy       
Organizatora  zostanie  zwrócona  najpóźniej  w      
terminie   14   dni   roboc zych  od  planowanej  daty     
Konferencji,  na  rachunek  bankowy,  z  którego       
nastąpiła  wpłata.  Momentem  dokonania  zwrotu      
jest  moment  złożenia  dyspozycji  przelania      
środków   na   ww.   rachunek.  

2. Płatności  elektroniczne  obsługuje  operator     
płatności  PayU  S.A  lub  inny  wybrany  przez        
Organizatora.  

Purchaser  will  be  immediately  informed  about  this  fact         
via  electronic  post  sent  to  the  address  stated  on  the           
Registra�on   Form.   
 

 
§8   Service   transfer  

1. It  is  possible  to  transfer  a  "Workshops"  service  to          
another  Par�cipant  under  the  condi�on  of       
possessing  the  service  and  filling  the  appropriate        
form  (available  a�er  logging  into  the  infoshare.pl        
website)  with  details  about  the  person  receiving        
the   pass   required   by   the   Organizers.   

2. The  rules  for  the  transfer  of  services  are  set  out  in            
this  sec�on  in  §  3  para.  4-7  and  apply  to  the            
transfer   of   the   Workshop   service.  

 
 
§9   Changing   a   Par�cipant   and   canceling   a   par�cipa�on   
1. The  par�cipa�on  in  "Workshops"  may  be  canceled        

in  a  wri�en  form  delivered  by  post  to  the          
Organizers'  headquarters  or  via  electronic  mail  sent        
to    contact@infoshare.pl .   

2. The  benefits  included  in  a  "Workshops"  service        
cannot  be  sold  or  shared  with  another  Par�cipant         
without  the  wri�en  consent  of  one  of  the         
Organizers.   

3. Shall  the  Par�cipant  be  unable  to  par�cipate  in  the          
Conference  and  the  "Workshops"  service  due  to        
reasons  beyond  his/her  control  the  Organizers       
allow  the  possibility  for  another  Par�cipant       
designated  by  the  Purchaser  to  par�cipate  in  the         
Conference  and  the  "Workshops"  service.  In  such        
case   Service   transfer   should   be   used.  

 
 

§10   Addi�onal   informa�on   regarding   payments  
1. In  the  case  of  canceling  the  Conference,  with  the          

proviso  that  this  does  not  apply  if  the  Conference  is           
canceled  due  to  a  random  event,  the  amount  paid          
into  the  Organizers'  bank  account  will  be        
reimbursed  no  later  than  14  working  days  from  the          
scheduled  Conference  date  onto  the  bank  account        
from  which  the  payment  was  performer,  to  which         
the  Par�cipant  agrees.  The  moment  of  performing        
the  refund  is  the  moment  of  submi�ng  the         
disposi�on   of   transfer   to   the   account.   

2. Electronic  payments  service  is  provided  by  Payment        
Service  Provider  PayU  S.A.  or  other  selected  by  the          
Organizer  
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3. Płatność  może  być  dokonana  według  wyboru       

Zamawiającego:  kartą  kredytową,  przelewem     
elektronicznym.  

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.  
 

§11    Informacje   dodatkowe  
1. W  przypadku  zdarzeń  losowych  Organizatorzy      

dopuszczają  możliwość  zmiany  założeń  organizacji      
Konferencji  i  usług,  w  tym  terminu  i  miejsca.  W          
takim  przypadku  Organizatorzy  zobowiązują  się      
do  poinformowania  Zamawiającego  o     
wprowadzonych  zmianach  za  pośrednictwem     
poczty  elektronicznej  przesłanej  na  adres      
Zamawiającego  podany  w  Zgłoszeniu.     
Zamawiający  ma  prawo  do  rezygnacji  z       
uczestnictwa  w  terminie  4  dni  roboczych  od        
otrzymanej  informacji.  Zgłoszenie  następuje  w      
sposób  wskazany  w  przesłanej  informacji.  Brak       
rezygnacji  jest  równoznaczny  z  akceptacją      
wprowadzonych   zmian.  

2. Bez  pisemnej  zgody  jednego  z  Organizatorów       
zabronione  jest  sprzedawanie  lub  udostępnianie      
przez  Uczestnika  innym  Uczestnikom  świadczeń      
objętych   jedną   z   usług   płatnych.  

3. Lunch  wchodzący  w  skład  usług  Pass  jest        
wydawany  w  dniach  23-24  września  2020  w        
godzinach  12:00-15:00.  Uczestnik  jest     
zobowiązany   do   przestrzegania   ww.   godzin.   

4. W  przypadku  nieskorzystania  przez  Uczestnika  z       
całości  lub  części  świadczeń  oferowanych  w       
usługach  Pass  lub  w  przypadku  usługi  płatnych        
Warsztatów,  Zamawiającemu  nie  przysługuje     
zwrot   opłaty   za   nie.  

5. W  odniesieniu  do  warsztatów  nieodpłatnych,      
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo     
anulowania  rejestracji  Uczestników,  którzy  nie      
posiadają   wymaganego   doświadczenia.  

6. Zamawiający  oraz  Uczestnik/cy  ponoszą  pełną,      
solidarną  odpowiedzialność  za  dokonane,  przez      
Uczestnika/ów  zgłoszonych  przez  niego  do      
skorzystania  z  usług  Pass  lub  płatnej  usługi        

3. The  payment  can  be  performed  according  to  the         
Purchaser  decision  via  a  credit  card,  electronic        
transfer.   

4. In  case  of  the  need  for  a  refund  of  a  payment            
submi�ed  via  an  electronic  channel,  it  will  be         
performed  via  the  same  payment  channel  to  which         
the   Par�cipant   agrees.   

5. In  order  to  make  a  payment,  it  is  necessary  to           
express  the  relevant  consents  to  the  Payment        
Service  Provider.  The  Organizers  are  not       
responsible  for  data  processed  by  the  Payment        
Service   Provider  

 
§11   Addi�onal   informa�on  

1. In  case  of  Fortuitous  Events,  the  Organizers  reserve         
the  right  to  change  the  principles  of  the  Conference          
organiza�on  including  the  loca�on  and  the  date.  In         
this  situa�on,  the  Organizers  are  obliged  to  inform         
the  Purchaser  about  the  changes  via  electronic  mail         
sent  to  the  address  stated  on  the  Registra�on         
Form.  The  Purchaser  has  a  right  to  cancel  his/her          
par�cipa�on  within  4  working  days  from  the        
moment  of  receiving  the  informa�on.  The       
cancella�on  must  be  sent  in  the  way  described  in          
the  informa�on..  The  lack  of  cancella�on       
cons�tutes   the   acceptance   of   changes   introduced.   

2. The  benefits  included  in  a  payable  service  cannot         
be  sold  or  shared  with  another  Par�cipant  without         
the   wri�en   consent   of   one   of   the   Organizers.   

3. The  lunch  included  in  the  payable  passes  is  served          
on  September  23rd-24th  2020  between  12:00  and        
15:00.  The  Par�cipant  is  obliged  to  comply  with  the          
defined   hours.   

4. If  a  Par�cipant  does  not  use  all  the  benefits  or  a            
part  of  the  benefits  included  in  his/her  Pass,  or  in           
the  case  of  paid  Workshops,  no  reimbursement        
applies.   

5. In  case  of  workshops  free  of  charge  the  Organizers          
reserve  the  right  to  cancel  registra�on  of        
Par�cipants,   who   do   not   have   required   experience.   

6. The  Purchaser  and  Par�cipant/Par�cipants  shall      
bear  the  full,  joint  and  severally  responsibility  for         
any  damages  made  by  Par�cipants  designated  by        
him/her  to  use  the  Pass  services  or  a  paid          
Workshop  Service  on  the  premises  of  the        
Conference   venue   and   side   events   venues.   

7. The  Organizers  do  not  bear  responsibility  for  items         
lost  or  le�  behind  by  a  Par�cipant  during  the          
Conference   or   the   side   events.   



 
Warsztatów,  zniszczenia  na  terenie  obiektów      
Konferencji   oraz   imprez   towarzyszących.  

7. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za      
rzeczy  zagubione  bądź  pozostawione  przez      
Uczestnika  podczas  Konferencji  oraz  imprez      
towarzyszących.   

8. Ewentualne  spory  wynikające  z  umów  zawartych       
w  oparciu  o  postanowienia  Regulaminu      
Uczestnictwa  w  Konferencji  Infoshare  2020  oraz       
Regulaminu  zakupu  i  korzystania  z  pakietu  „Basic        
Pass”,  „Conference  Pass”,  „Execu�ve  Pass”,      
„Investor  Pass”,  „Startup  Pass”  i  płatnej  usługi        
Warsztatów,  rozstrzygane  będą  przez  sąd      
właściwy   dla   siedziby   jednego   z   Organizatorów.  

9. Zamawiający  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie      
faktur  VAT  wyłącznie  za  pośrednictwem  poczty       
elektronicznej.  

Regulamin   obowiązuje   od   12   marca    2020  
 

8. Any  possible  disputes  arising  from  contracts  signed        
on  the  basis  of  this  Terms  of  Par�cipa�on  -          
Conference  Infoshare  2020  and  Regula�ons  for  the        
purchase  and  use  of  the  „Basic  Pass”,  „Conference         
Pass”,  „Execu�ve  Pass”,  „Investor  Pass”,  „Startup       
Pass”  and  paid  Workshop  service  will  be  se�led  by          
the  court  relevant  for  the  headquarters  of  one  of          
the   Organizers.   

9.  The  Purchaser  agrees  to  receive  invoices  solely  via          
electronic   mail.   

 
 

 
 
 
 
 
 

Regula�on   is   valid   from   12th   March   2020  
 

 

 


