REGULAMIN UCZESTNICTWA W II FORUM ZDROWIE PRACOWNIKA
1. Warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej wydarzenia.
2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora na podany w zgłoszeniu adres e-mail
zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa.
3. Tylko potwierdzenie uczestnictwa uprawnia do udziału w II Forum Zdrowie Pracownika.
Osoby bez pozytywnej akredytacji nie zostaną wpuszczone na teren wydarzenia.
4. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń uczestnictwa w Forum Zdrowie Pracownika od osób z
firm, które są dostawcami usług i produktów dla HR, (w tym: firm szkoleniowych, doradczych,
trenerów biznesu, konsultantów, coachów itp.), firm dostarczających produkty i usługi z
zakresu profilaktyki, diagnostyki i poprawy jakości zdrowia i kondycji pracowników, firm
oferujących wynajem biur i produkcję/dostawy mebli biurowych i wyposażenia biur.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu dla osób pozytywnie akredytowanych jest bezpłatne.
6. Liczba miejsc na wydarzeniu jest ograniczona.
7. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać mailem na adres: marcin.piotrowski@nf.pl
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie
wydarzenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia uczestnictwa bez podawania
powodów.
10. Zgadzam się na przetwarzanie przez Administratora danych, podanych w formularzu
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora
danych oraz osób trzecich, z którymi współpracują. Administratorem danych osobowych jest
organizator Forum Zdrowie Pracownika: Dreamcast sp. z o.o. („Administrator danych”), z
siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-844 Warszawa, KRS
0000501593, REGON: 147109289, NIP: 5213667050 (Dreamcast). Podanie danych jest
dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.
11. Zgadzam się na przetwarzanie przez Administratora danych, podanych w formularzu
danych osobowych przez udostępnianie w powyższym celu moich danych renomowanym
przedsiębiorcom, z którymi Administrator danych współpracuje. Administratorem danych
osobowych jest organizator Forum Zdrowie Pracownika: Dreamcast sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-844 Warszawa, KRS 0000501593, REGON:
147109289, NIP: 5213667050 (Dreamcast). Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu
dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.

