Konferencia részvételi feltételek és adatvédelmi nyilatkozat
A konferencia
„Technológia a vásárlói élmény és az üzleti növekedés szolgálatában” konferencia (továbbiakban Konferencia). Az esemény dátuma
2018. május 16. Az esemény helyszíne: Aquaworld Resort Budapest Hotel (1044 Budapest, Íves út 16.)
A konferencia szervezői
A konferencia főszervezője a Laurel Számítástechnikai Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4-6, adószám: 11104926-207, cg. 07-09-002617), továbbiakban Szervezők, emellett Szervezőnek minősülnek mindazon személyek (természetes és jogi személyek
egyaránt), akik a jövőben szervezőként csatlakoznak a Konferenciához.
Konferencián résztvevő személyek
A Konferencián részt vehet minden 18. életévét betöltött belföldi magyar állampolgár és külföldi állampolgár, természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.
Feltételek, időtartam
A Konferencia regisztrálási időszaka: 2018. április 13-tól május 2-ig.
Regisztráció menete
Regisztrálni kétféleképpen lehetséges: a www.retailkonferencia.hu oldalon, illetve e-mail küldésével a konferencia@laurel.hu e-mail
címre. A Résztvevők a regisztrációval jelen Részvételi feltételekben foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A
Konferencián való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név, cégnév, beosztás, számlázási cím,
mobiltelefon, telefon/fax, e-mail, megjegyzés. A Rendezvényen csak valós adatokkal lehet részt venni. A jelentkezés elküldése a részvételi
díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjról számlát állít ki a
Szervező, 8 napos fizetési határidővel. A részvételi díjban megadott közvetített szolgáltatásokat esetlegesen terhelő adó- és
járulékfizetési kötelezettséget a szervező a megrendelőre hárítja át. A www.retailkonferencia.hu oldalon történő regisztráció tényéről az
oldalon automatikus üzenet jelenik meg, illetve visszaigazoló e-mailt kap a regisztráló a Konferenciáról.
Lemondás menete
A Konferenciára való jelentkezés lemondás az esemény időpontja előtt legfeljebb 5 (azaz öt) munkanappal, kizárólag írásban, a
konferencia@laurel.hu e-mail címre eljuttatott levélben mondható le jogkövetkezmény nélkül. 5 (azaz öt) munkanapon belüli lemondás
esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a Szervezőnek megfizetni. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a Konferencián,
és lemondásának tényéről nem tájékoztatja a Szervezőt, de a részvételi díjat előzetesen megfizette, a részvételi díjat nem áll módunkban
visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
Hozzájárulás adatkezeléshez
A Konferencián való részvétel önkéntes. A Résztvevő a Konferenciára való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen
szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervezők és a
Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Konferencia során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi
szabályoknak, valamint jelen szabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek. A Konferenciára történő regisztrációval a résztvevő
önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők és a Közreműködők (kiállítók és előadók) különkülön és együttesen is a regisztráció során megadott személyes adatait a Konferencia lebonyolítása céljából kezelje, valamint azokat
marketing promóciós és piackutatási tevékenységükhöz felhasználják. A Szervezők és a Közreműködők a kezelt adatok feldolgozásához
adatfeldolgozót igénybe vehetnek.
A hozzájárulás visszavonását az alábbi címeken lehet bejelenteni levélben (Laurel Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs utca 4-6.) vagy e-mailben (konferencia@laurel.hu).
Egyéb rendelkezések
Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a Konferenciáról kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat
nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.
Budapest, 2018. április 13.
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