Regulamin dla Użytkowników Serwisu CodeEurope.pl

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu CodeEurope.pl przez
osoby fizyczne oraz osoby prawne i reguluje w szczególności prawa i obowiązki
stron związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną.
2. Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie
następujące znaczenie:
1. Absolvent - spółka Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Warszawie (adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa); NIP 5213636204,
REGON 146270491, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000447104.
2. CodeEurope.pl - internetowy serwis dostępny pod adresem www.CodeEurope.pl,
jedynym właścicielem www.CodeEurope.pl jest Absolvent.
3. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa prawa i obowiązki Stron.
4. Administrator- osoba wyznaczona przez Absolvent odpowiadająca za przestrzeganie
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Konferencja- Cykliczne wydarzenie organizowane w największych miastach Polski w
wybranych przez Absolvent datach.
6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, będącą konsumentem w
rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
7. Strona lub odpowiednio Strony - Absolvent i / lub Użytkownik i/lub osoba prawna.
8. Podmiot przetwarzający (procesor) – podmiot, któremu Administrator danych
powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy art. 28 RODO,
9. Administrator danych – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych,
2.8 Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r.
poz. 459.)
2.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219).
2.10.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U.2017 poz. 880).
2.11. Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2017 poz. 2361).
2.12. Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 (zwane dalej RODO) oraz Ustawa o
ochronie danych osobowych z 10 maja 2018,
2.12.Pracodawca- osoba fizyczna lub osoba prawna, niebędące konsumentem,
poszukujące kandydata do pracy za pośrednictwem usług Absolvent.pl.
2.13. Serwis Pośrednictwa Finansowego- PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24
Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.
2.14. Partnerzy biznesowi - osoby prawne lub osoby fizyczne współpracujące z
Absolvent.pl Sp. z o.o. w relacji B2B w zakresie wzajemnego świadczenia usług
dedykowanych dla realizacji projektu ,,CodeEurope.pl”. Aktualizowana lista Partnerów
Biznesowych dostępna jest pod adresem https://www.codeeurope.pl/pl/partnerzy
3.Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed
dokonaniem rejestracji.
4. Użytkownik uprawniony jest do podejmowania dalszych czynności po uprzednim
zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich
postanowień Regulaminu.
5. Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem
usług.

6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie na CodeEurope.pl w sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II.

ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Przedmiotem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.) są usługi świadczone przez Absolvent w ramach Serwisu CodeEurope.pl –
z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie przez Absolvent świadczenia usług płatnych, o
których mowa w pkt. V ust.2 następuje dopiero z chwilą wpływu na rachunek bankowy
Absolvent uiszczonej przez Użytkownika należności za udział w Konferencji.
2. Warunkiem wymaganym do Rejestracji jest posiadanie aktywnego konta email.
3. Użytkownik dokonując rejestracji, oświadcza, że:
a. podane przez niego przy rejestracji dane są prawdziwe,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
c. zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptuje Regulamin i Politykę
Prywatności w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje
się ich przestrzegać. W przypadku zakupu przez Użytkownika biletu na Konferencję
Użytkownik dokonując płatności przy pomocy Serwisu Pośrednictwa Finansowego akceptuje
również regulamin Serwisu Pośrednictwa Finansowego. Użytkownik aplikujący na
ogłoszenie o pracę może zostać przekierowany do Serwisu/Platformy na którym znajduje
się ogłoszenie na które chce aplikować. W takim przypadku Użytkownik akceptuje również
regulamin Portalu/Serwisu za pomocą którego dokonuje aplikacji.
4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub
nieaktualnych danych Administrator ma prawo:
a. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.
b. odmówić Uczestnikowi rejestracji
5.Umowa oświadczeniu usług drogą elektroniczną jest zawarta:
a) w odniesieniu do usługi o której mowa w pkt. V ust. 2 tj. umożliwienia Użytkownikowi
pobrania biletu na Konferencję CodeEurope.pl- na czas określony do czasu zakończenia
Konferencji,
b) w odniesieniu do pozostałych usług, o których mowa w pkt V ust.3- na czas nieokreślony.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych w Serwisie CodeEurope.pl wymaga
połączenia z siecią Internet oraz korzystania z przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych
danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.
3. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez
Użytkownika. Absolvent odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie
Absolvent.

4. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez
Użytkownika za pośrednictwem innych Serwisów/Platform, do których Użytkownik może
zostać przekierowany korzystając z Serwisu CodeEurope.pl

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie
CodeEurope.pl. W przypadku stwierdzenie przed Administratora działań polegających na
próbie destabilizacji CodeEurope.pl Administrator może zablokować możliwość rejestracji
przez niego na inne Konferencje organizowane przez Absolvent w przyszłości oraz
możliwość rekrutacji na oferty pracy.
Działania takie mogą być również uznane za
przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych i przemysłowych innych osób.
3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prywatność innych osób.
4.Bezwzględnia zabrania się umieszczania i rozpowszechniania na CodeEurope.pl:
a) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez wyraźnej ich zgody.
b) haseł komputerowych, kodów dostępu i innych danych umożliwiających osobom
nieupoważnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub
sieci teleinformatycznej.
5.Bezwględnie zabrania się zamieszania na CodeEurope.pl treści bezprawnych,
obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, naruszających powszechnie uznane normy społeczne i dobre
obyczaje.
6. Zabrania się wykorzystywania usług CodeEurope.pl do reklamowania towarów, usług,
komercyjnych serwisów internetowych, oraz do przesyłania i udostępniania treści
powszechnie uznawanych jako spam.

V. USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW
1.Za pośrednictwem Serwisu CodeEurope.pl Absolvent świadczy na rzecz Użytkowników
usługi płatne i bezpłatne.
2. Płatnymi usługami świadczonymi przez Absolvent jest umożliwienie
pobrania biletu na Konferencję CodeEurope.pl

Użytkownikowi

3. Usługami bezpłatnymi świadczonymi przez Absolvent są:
a) umożliwienie Użytkownikowi
Absolvent.pl,

rekrutacji na ogłoszenia pracy zamieszczone na portalu

b) umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania newslettera,
4. Absolvent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dla dowolnych usług
oferowanych przez Absolvent po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.

VI. APLIKOWANIE NA OFERTY PRACY
1.Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość aplikowania na zamieszczone w
Serwisie ogłoszenia o pracę.
2. Absolvent zastrzega że w związku z aplikowaniem przez Użytkowników na ogłoszenia o
pracę nie zbiera jakichkolwiek danych Użytkowników, a Użytkownik aplikując na
interesujące go ogłoszenie wysyła swoje CV oraz inne dokumenty rekrutacyjne
bezpośrednio do Pracodawcy, bądź zostaje przekierowany do Serwisu/ Portalu, za pomocą
których może dokonać aplikacji.
3. Absolvent informuje, iż zgodnie z art. 28 RODO odpowiada za powierzone przez
pracodawcę dane osobowe zgodnie i na zasadach określonych w art. 28 RODO. Pracodawca
powierza do Abcolvent dane osobowe Użytkowników, którzy za pośrednictwem narzędzi
należących do Absolvent umożliwiają Stronom nawiązania komunikacji w procesach
rekrutacyjnych.
4. Absolvent informuje, iż Użytkownik biorący udział w konferencji we własnym zakresie
decyduje o przekazaniu danych osobowych do potencjalnego pracodawcy. W chwili
przekazania danych osobowych pracodawca, jako Administrator danych, ponosi pełna
odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przekazanych przez Użytkownika.
VII. OPŁATY ZA UDZIAL W KONFERNCJI
1.Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Konferencji w postaci
zakupienia biletu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej
www.CodeEurope.pl. Opłata obejmuje udział w Konferencji oraz uczestnictwo w programie
merytorycznym, zależnie od dostępnych miejsc.
2.Użytkownik informowany jest o zawarciu Umowy w chwili jej zawarcia poprzez
przesłanie wiadomości email na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej
Użytkownika.
3.Terminowe uregulowanie opłaty jest warunkiem otrzymania biletu uprawniającego do
udziału w Konferencji.
4.Opłatę za udział w Konferencji wnieść należy po prawidłowym wypełnieniu formularza
rejestracyjnego.
5.Po otrzymaniu wpłaty Absolvent, za pośrednictwem poczty elektronicznej, prześle
Uczestnikowi bilet umożliwiający uczestnictwo w Konferencji.
6.Po otrzymaniu wpłaty Absolvent wystawi fakturę w postaci elektronicznej z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług według stawki 23%. Użytkownik wyraża zgodę
na wystawienie faktury przez Absolvent bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia
faktury oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury.
7. Użytkownik ma możliwość rezygnacji w każdym czasie z otrzymywania faktur drogą
elektroniczną. W tym celu powinien wysłać stosowną informację do Absolvent na adres
elektroniczny kontakt@codeeruope.pl
8. W przypadku gdy Użytkownik chce otrzymywać faktury elektroniczne na adres inny
aniżeli wskazany przy rejestracji bądź w przypadku zmiany adresu e-mail Użytkownik jest
zobowiązany do poinformowania o tym Absolvent na adres elektroniczny
kontakt@codeeruope.pl
9. Zawiadomienie jest skuteczne od chwili kiedy Absolvent zapoznał się z jego treścią.
10.Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich danych w
postaci imienia i nazwiska umożliwiających jego identyfikację.

VIII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ABSOLVENT
1. Absolvent dołoży należytej staranności w celu stałego i nieprzerwanego świadczenia
usług. Absolvent nie gwarantuje
stałej dostępności do świadczonych usług i
funkcjonalności, a także do bezbłędnego działania Serwisu CodeEurope.pl
2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu CodeEurope.pl
jest w pełni dobrowolne i
Użytkownik korzysta z Serwisu w całości na własną odpowiedzialność.
3. CodeEurope.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
4. Absolvent zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, oraz sposobu działania
CodeEurope.pl oraz podjęcia wszystkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z
Serwisem.
5. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści zamieszczane w Serwisie, których nie jest autorem,
b) ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu
CodeEurope.pl.,
c) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za
pośrednictwem CodeEurope.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania
zobowiązań.
d)problemy techniczne serwisu CodeEurope.pl w tym jego aktualizację, utratę danych,
działania samych Użytkowników bądź osób trzecich,
e) wykorzystanie przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu
CodeEurope.pl, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez
Użytkownika na ich podstawie decyzji;
f) zobowiązania Użytkowników lub osób trzecich;
g) usługi, Serwisy, Portale i aplikacje, których dostawcą są osoby trzecie, w tym te do
których Użytkownik zostaje przekierowany korzystając z Serwisu CodeEurope.pl, w tym
również za treści znajdujące się na w/w i podjęte na ich podstawie przez Użytkownika
decyzje;
h) problemy techniczne lub ograniczenia w systemach teleinformatycznych, z których
korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają
lub uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Serwisu CodeEurope.pl;
i)korzystanie przez Użytkowników z serwisu CodeEurope.pl
w
sposób sprzeczny
z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami
współżycia społecznego.
6. Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku, pracodawca powierza przetwarzanie danych osobowych do
Absolvent wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodnym z niniejszym Regulaminem oraz
a) pracodawca wyraża zgodę i upoważnia Absolvent do dalszego powierzenia danych
osobowych i czynności wynikających z niniejszego Regulaminu osobom lub podmiotom
trzecim, jednakże pod warunkiem każdorazowego zapewnienia, że osoby te lub podmioty
będą spełniać warunki prawidłowości przetwarzania danych osobowych określonych w
RODO oraz obowiązujących przepisach prawa w porządku krajowym oraz z zachowaniem
postanowień nie mniejsze, niż zawarte w niniejszym Regulaminie. Absolvent zobowiązuje
się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przedmiocie, czasie trwania,

charakterze, rodzaju danych osobowych, kategoriach osób celu przetwarzania, które
zostały określone w niniejszym Regulaminie.
b) W przypadku wystąpienia naruszenia powierzonych danych osobowych,
Absolvent
powiadomienia pracodawcę o takim naruszeniu, nie później niż w terminie 24 godzin od
jego wykrycia.
a)
Absolvent przetwarza powierzone dane osobowe na udokumentowane polecenie
pracodawcy. Za udokumentowane polecenie uważa się akceptację niniejszego Regulaminu,
b)
Absolvent nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego bez uprzedniej
zgody pracodawcy,
c)
Absolvent, jako podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych,
zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przetwarzania powierzonych danych osobowych,
d)
W związku z powierzeniem danych osobowych oraz w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Absolvent wdrożenia odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, wskazane w art. 32 RODO,
f)
uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Absolvent
pomaga pracodawcy w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
g) w dalszych postanowieniach związanych z powierzeniem przetwarzania danych
osobowych do Absolvent, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa wskazane w RODO.
IX.OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1.Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym z
uwzględnieniem ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
2.W ramach wykonywania obowiązków o których mowa w ust. 1
zobowiązani w szczególności do:

Użytkownicy są

a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
b)korzystania z Serwisu z poszanowaniem dóbr osobistych i praw
prawa do prywatności),

osób trzecich (w tym

c)korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Absolvent,
d)korzystania z wszelkich informacji i materiałów, które udostępnione zostały za
pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
3.Usługi świadczone przez Absolvent są przeznaczone do użytku własnego Użytkowników i
zabrania się wykorzystania ich w całości lub w części w jakichkolwiek innych celach.
4.Bezwzględnie zakazane jest zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze
bezprawnym.
5.Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Absolvent o każdym przypadku
naruszenia jego praw lub/i dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu.

X. PRAWA AUTORSKIE
1.Nazwa Serwisu CodeEurope.pl i jego logo podlegają ochronie prawnej. Znak słownograficzny Code-Europe został zastrzeżony i korzysta z wszelkich praw ochronnych jakie
przepisy prawa przewidują dla zastrzeżonego znaku towarowego. Poza przypadkami
prawem dozwolonymi jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez wyraźnej
pisemnej zgody Absolvent jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu

Absolvent zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego
do odpowiedzialności odszkodowawczej.
2. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3 autorskie prawa majątkowe do elementów
graficznych Serwisu, a także innych treści umieszczonych w Serwisie, które stanowią utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
jak również do wyglądu Serwisu
jako całości, przysługują Absolvent. Jakiekolwiek
kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu,
w tym jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zabronione. W przypadku
naruszenia powyższego zakazu Absolvent zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z
pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.
3. W przypadku zamieszczenia przez Absolvent w Serwisie treści i/lub loga pochodzących
od Partnerów Biznesowych Absolvent bądź
Pracodawców Absolvent
zastrzega, że
podlegają
one ochronie prawnej, zaś autorskie prawa majątkowe do elementów
graficznych i treści pochodzących od Partnerów Biznesowych bądź Pracodawców, które
stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych przysługują Partnerom Biznesowym Absolvent bądź Pracodawcom.
Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienia bądź dokonywanie ich
opracowań jest zabronione i w przypadku naruszenia tego zakazu Partner Biznesowy
Absolvent bądź Pracodawca mogą podjąć bezpośrednio względem Użytkownika właściwe
kroki prawne, włącznie z pociągnięciem go do odpowiedzialności odszkodowawczej.

XI. PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW ZWIEDZAJĄCYCH TARGI
1.Użytkownik zobowiązany jest do posiadania biletu w formie wydruku papierowego (lub
formie elektronicznej na urządzeniu umożliwiającym odczyt biletu) i okazania go przy
wejściu na Konferencję.
2. Targi są skierowane tylko do Użytkowników pełnoletnich.
3. Użytkownicy mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia
Targów. 4.
Zabronione jest prowadzenie przez Użytkowników jakichkolwiek działań
komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz
zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych
substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, oraz
wnoszenia jakichkolwiek materiałów stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia
osób,
b) uszkodzenia mienia;
c)wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
d)zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
e)wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp. palenia wyrobów tytoniowych
z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
f)zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie
(opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi
oraz innymi materiałami);

h)opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy
aranżacji przestrzeni;
6. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego
oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą
wpuszczane na teren Targów.
7. Absolvent zastrzega sobie prawo wyproszenia Użytkownika z Targów bez podania
przyczyny i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania
Policji.
8.Jeśli powodem nie wpuszczenia lub wyproszenia Użytkownika z Konferencji
złamanie Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

jest

9. Użytkownicy są zobowiązani do:
a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie
przeciwpożarowej;
b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Absolvent ze względów
organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Targów.
10. Na Terenie Targów CodeEurope
obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania
nagrywania oraz innego utrwalania Imprezy z wyjątkiem uprawnionych do tego osób
legitymujących się odpowiednim identyfikatorem.
11. Za wszelkie szkody, wynikające z niestosowania się do powyższych przepisów
porządkowych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Z wyłączeniem usługi, o której mowa w pkt. V ust. 2 tj. zakup biletu na Konferencję (z
uwagi na art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) Użytkownik
może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w pkt II ust.1
odstąpić od niej
bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2.W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza o
odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie
jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć
pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Absolvent
podany w niniejszym
Regulaminie tj. spółka Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w
Warszawie adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa lub w formie elektronicznej
na adres e-mail : kontakt@codeeurope.pl
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać
będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające
jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
4.W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć
się: formularzem odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu lub wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5.Absolvent z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta
prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania
oświadczenia.

6.W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za
niezawartą.

XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez
podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy
Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej za udział w Konferencji opłaty.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Serwisu w dowolnym
czasie, w szczególności wówczas gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym
Regulaminie lub modyfikacji świadczonych przez Absolvent usług. Rozwiązanie umowy
przez Użytkownika następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Absolventowi
oświadczenia o rozwiązaniu umowy drogą elektroniczną.
3. Absolvent przysługuje prawo do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. Rozwiązanie
umowy przez Absolvent następuje poprzez złożenia przez Absolvent Użytkownikowi
oświadczenia o rozwiązaniu umowy drogą elektroniczną.
4. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie, w tym z obowiązującym prawem, z zasadami
współżycia społecznego, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także nie
akceptuje zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Absolvent lub podejmuje działania
godzące w usprawiedliwiony interes Absolvent, a w szczególności w jego dobre imię,
Absolvent może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym rozwiązać z
Użytkownikiem umowę ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja o podjęciu stosownych
działań oraz ich rodzaju należy w całości do Absolvent. Absolvent informuje Użytkownika o
podjętej decyzji, w tym o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym korzystając z
podanych przez Użytkownika przy rejestracji danych kontaktowych.

XIV. ZMIANY REGULAMINU
1.Absolvent ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu
obowiązują od momentu umieszczenia w Serwisie. Zmiany uważane są za zaakceptowane
przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu. W przypadku braku
akceptacji zmian, Użytkownik powinien zakończyć korzystanie z Serwisu i usunąć swoje
konto z Serwisu.
2.Zmiany wraz z informacją o ich dokonaniu zostaną opublikowane w postaci
ujednoliconego tekstu Regulaminu na CodeEurope.pl
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się ze zmianami Regulaminu niezwłocznie
po otrzymaniu na adres elektroniczny Użytkownika informacji o ich dokonaniu.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, do którego nie
ma dostępu, a w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego
podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia o
którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 2 powyżej z
przyczyn niezależnych od Absolvent.

XV. REKLAMACJE
1. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy CodeEurope.pl a także problemy i uwagi
związane ze świadczonymi usługami (reklamacje) należy zgłaszać na adres elektroniczny
kontakt@codeeruope.pl.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od
dnia jej otrzymania. W przypadku kiedy
podane w reklamacji informacje lub dane
wymagają uzupełnienia Absolvent.pl zwraca się do Użytkownika przed rozpatrzeniem
reklamacji o jej uzupełnienie. Okres rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas
udzielania dodatkowych wyjaśnień.
3.Absolvent informuje, że reklamacje które dotyczą Usług do których dostęp związany jest
z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i które dotyczą usług świadczonych drogą
elektroniczną przez osoby trzecie, w tym Serwis Pośrednictwa Finansowego, Serwisy,
Portale, do których Użytkownik zostaje przekierowany aplikując na udostępnioną na
CodeEurope.pl ofertę rozpatrywane są przez te podmioty na zasadach i w trybie
określonym w regulaminach świadczenia przez nie usług.

XVI. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuje się, iż podane przez Strony dane osobowe
przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta poprzez
akceptację niniejszego Regulaminu (art. 6 ust.1 pkt. b) RODO). Informuje się, iż dane
osobowe mogą być ujawniane, udostępniane organom publicznym na mocy
obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom,
czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora danych. Dane osobowe
zawarte w umowie przetwarzane będą przez w oparciu o obecnie obowiązujące
przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie
do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia
danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2
w Warszawie. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy o pracę oraz realizacji
jej postanowień. Pozostałe informacje związane z zasadami przetwarzania danych
osobowych przez Absolvent zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na
stronie internetowej www.codeeurope.pl.
2. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Absolvent i
Użytkownikiem rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
3. 2.Wszystkie załączniki tj. wzór formularza odstąpienia od umowy i Polityka Prywatności
stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa w
tym w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – wzór formularza odstąpienia od umowy

…………………………………………….
(miejscowość, data)

Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Warszawie
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
e-mail: …………………………………

……………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………………
Adres e-mail
….……………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta (wymagane tylko w przypadku korespondencji tradycyjną drogą
pocztową)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia przez Absolvent.pl spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie usług w zakresie Serwisu
CodeEurope.pl
Data
zawarcia
…………………………………………………………

………………………………………………
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

umowy:

