
REGULAMIN WYDARZENIA “Friends of Figma, Poznan” 

§1  
Definicje 

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie, użyte w Regulaminie 
pojęcia pisane wielką literą oznaczają, co następuje:  

1. Meetup – wydarzenie organizowane przez Organizatora;  
2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zakwalifikowana do udziału w Meetup przez Organizatora na zasadach przez niego 
określonych;  

3. Organizator — Figma, Zimmerstraße 78, 10117 Berlin, Germany   
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w Meetup’ie;  
5. Dane Osobowe Uczestnika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez administratora 
danych osobowych podane w związku z Meetup’em oraz przetwarzane w celach i na 
zasadach w Regulaminie określonych;  

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 
2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  

§2  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby określenia zasad uczestnictwa 
w Meetupie, który zostanie zorganizowany w Poznaniiu w dniu określonym przez 
Organizatora. Meetup trwa od godz. 18:00 do godz. 21:00.  

2. Meetup odbędzie się w Poznaniu w lokalu wybranym przez Organizatora.  
3. Udział w Meetup’ie jest bezpłatny. Na Meetup wymagana jest rejestracja dokonana 

przez Uczestnika przy użyciu dedykowanej platformy (Bevy). Rejestracja będzie 
otwarta w jednej puli z limitem 80 wejściówek. Informacja o otwarciu rejestracji będzie 
umieszczona przez Organizatora na profilu wydarzenia na Facebook’u oraz na 
stronie Friends of Figma, Poznan na LinkedIn.Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany terminów rejestracji, w szczególności, jeżeli liczba Uczestników będzie 
musiała zostać dostosowana do obowiązujących wymagań prawnych lub zaleceń 
sanitarnych związanych z COVID-19. Organizator zastrzega sobie prawo do 
odrzucenia zgłoszenia, gdy zgłoszenie zostało dokonane po terminach zamknięcia 
rejestracji wskazanych powyżej.  

4. Organizator potwierdza zapisanie Uczestnika na Meetup w drodze automatycznej 
wiadomości e-mail wysyłanej z platformy Bevy.  

5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Meetupie (również w 
trakcie trwania Meetup’a) w przypadku, gdy:  

1. Uczestnik nie dopełnił formalności związanych z udziałem w Meetupie, 
określonych w niniejszym paragrafie;  

2. istnieje możliwość naruszenia przez Uczestnika zasad bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, jak również bezpieczeństwa wydarzenia, w tym także 
potencjalnego naruszenia niniejszego Regulaminu;  

3. Uczestnik narusza zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasady 
bezpieczeństwa wydarzenia, postanowienia niniejszego Regulaminu lub 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa;  



4. Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych w takim 
zakresie, który uniemożliwi Organizatorowi zapewnienie dostępu do Meetup’a;  

5. Uczestnik cofnął zgodę na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w 
trakcie Meetup’a.  

5. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Meetup’ie. Organizator nie 
pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Meetup’u lub innych kosztów 
związanych z uczestnictwem w Meetup’ie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, okresu trwania oraz miejsca 
Meetupu. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie Uczestników w 
sposób przyjęty w Regulaminie. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w 
stosunku do Organizatora w związku ze zmianą miejsca lub terminu Meetup’a. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do uczestnictwa w Meetup’ie 
także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie.  

7. Meetup odbywa się zgodnie z agendą określoną przez Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo modyfikacji agendy. W takim przypadku Uczestnikowi nie 
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Meetup’a. W takim przypadku 
Organizator poinformuje Uczestników o jego odwołaniu. Uczestnikowi nie przysługują 
żadne roszczenia w stosunku do Organizatora w związku z odwołaniem Meetup’a. 

9. Uprawnienia Organizatora opisane w niniejszym paragrafie mogą zostać 
zrealizowane także po rozpoczęciu Meetup’a.  

10. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym 
udziału w Meetupie.  

11. Wszelkich informacji dotyczących Meetup’a Organizator udziela w drodze e-mail pod 
adresem: hello@virtumedia.co.  

§3 
Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Meetupie zgodnie z agendą podaną przez 
Organizatora.  

2. Uczestnik ma obowiązek:  
1. przestrzegać Regulaminu,  
2. przestrzegać poleceń Organizatora dotyczących przebiegu Meetup’u, 
3. przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu organizacji Meetup’u, w tym w 

szczególności obowiązujących w miejscu zasad BHP.  
3. Uczestnik może zgłosić rezygnację z udziału w Meetup’ie wyłącznie przed jego 

rozpoczęciem. Rezygnacji należy dokonać poprzez zmianę statusu zamówienia w 
platformie Bevy. Nie istnieje możliwość zmiany osoby zgłoszonej do udziału w 
Meetupie.  

§4 
Bezpieczeństwo i zasady odbywania Meetup’a 

1. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości weryfikacji uprawnień 
Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji tożsamości 
Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu, na którym organizowany jest 
Meetup lub usługi związane z Meetupem.  

2. W trakcie trwania Meetupu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, 
przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń 
Organizatora.  



3. Uczestnicy Meetupu okazują sobie wzajemny szacunek i unikają zachowań 
naruszających godność i dobre imię innych osób lub grup osób. Nie są dopuszczalne 
zachowania lub postawy niezwiązane z merytorycznym udziałem w Meetupie.  

4. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, w którym 
organizowany jest Meetup, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów 
BHP i przeciwpożarowych.  

5. Udział w poszczególnych punktach programu Meetupu jest wyłącznie prawem 
Uczestnika. W przypadku braku udziału w którymś z punktów programu Meetupu 
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.  

6. W przypadku obowiązywania zasad związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia 
epidemicznego Organizator informuje, że na terenie organizacji Meetupu realizowane 
będą wytyczne wynikające z przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb 
wydanych w celu zwalczania COVID-19, a Uczestnicy są zobowiązani do ich 
bezwzględnego przestrzegania.  

7. Uczestnicy mogą poruszać się po terenie obiektu w ramach wyodrębnionych i 
oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych. Z zastrzeżeniem miejsc 
wydzielonych na terenie obiektu, w którym odbywa się Meetup, obowiązuje zakaz 
palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych i spożywania alkoholu. 
Spożycie lub użycie tych środków odbywa się na wyłączną odpowiedzialność 
Uczestnika.  

8. Na terenie obiektu, na którym organizowany jest Meetup, zabronione jest wnoszenie 
broni, środków przymusu bezpośredniego lub innych potencjalnie niebezpiecznych 
przedmiotów. Niniejszy zakaz nie dotyczy uprawnionych służb oraz osób 
odpowiedzialnych za ochronę obiektu.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które zostały 
zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Meetupu.  

10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą za dokonane 
przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek 
działania związane z Meetupem. Uczestnik Meetupu zobowiązany jest do pokrycia 
wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, 
jakie poniesie Organizator w przypadku wystąpienia osób trzecich w stosunku do 
Organizatora z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez 
Uczestnika.  

11. W przypadku niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Meetupie w trakcie jego 
trwania Organizator uprawniony jest do żądania opuszczenia przez Uczestnika 
miejsca Meetupu lub terenu obiektu, w którym organizowany jest Meetup, a Uczestnik 
zobowiązany jest zastosować się do takiego żądania.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy w całości, lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to 
spowodowane wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, 
nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Organizatora, które wystąpiło po 
dokonaniu zgłoszenia przez Uczestnika, uniemożliwiające Uczestnikowi udział w 
Meetupie w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Organizatora.  

§5 
Rejestracja Meetup’u i wizerunek Uczestników 

1. Organizator informuje, a Uczestnik, rejestrując się na Meetup, wyraża na to zgodę, że 
przebieg Meetupu będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń 
audio/wideo, w tym może być transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych 
środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci 
Internet). Uczestnictwo w Meetupie jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek 
Uczestnika ujęte indywidualnie, lub jako element większej całości mogą być 



intencjonalnie, lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub 
filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez 
Organizatora oraz przedstawicieli mediów w celach emisji w środkach masowego 
przekazu, w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 
związanych z Meetupem, innymi wydarzeniami, działalnością Organizatora, 
sponsorów i partnerów Meetupu i innych osób wskazanych przez Organizatora (w 
tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe, 
telewizja, radio i w prasie drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg 
Meetupu może być też monitorowany ze względów bezpieczeństwa.  

2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza w szczególności, że w razie 
utrwalenia w związku z udziałem w Meetupie wizerunku Uczestnika, Uczestnik – 
stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i 
rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora. Każdy Uczestnik przyjmuje 
do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany w sposób i w celach 
wskazanych w ust. 1 powyżej, w szczególności w celach promocji i informowania o 
Meetupie lub o działalności Organizatora, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy 
formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania 
Meetupu, jak i po jego zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w 
Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, 
YouTube, w prasie, na stronie internetowej: www.friends.figma.com). Cofnięcie zgody 
na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Meetupu uniemożliwi 
dalszy udział w Meetupie.  

3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do rejestracji wizji i dźwięku w czasie 
wystąpień prelegentów Meetupu. Wszelkie rejestrowanie, nagrywanie i 
fotografowanie Meetupu lub Uczestników przez osoby nieupoważnione do tego przez 
Organizatora, a także rozpowszechnianie nagrań, zdjęć, publikacji i innych 
materiałów uzyskanych w związku z Meetupu, wymaga uprzedniej zgody 
Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub 
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez innych Uczestników, lub przez inne 
osoby.  

§6  
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.01.203 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.  
2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.  
3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora.  
4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i 
RODO.  

5. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe 
będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych określa polityka prywatności stanowiąca załącznik 
do niniejszego Regulaminu.  

6. Organizator zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, 
o których niezwłocznie poinformują Uczestników.  

7. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.  

  



Załącznik numer 1 do Regulaminu uczestnictwa w Friends of Figma, Poznan – lista 
obecności wraz z oświadczeniem Uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem.  

Oświadczenie Uczestnika Friends of Figma, Poznan 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Friends of Figma, 
Poznan i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Klauzula Informacyjna 

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem wzięcia 
udziału w wydarzeniu Friends of Figma, Poznan oraz w związku z Twoim uczestnictwem:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Netguru S.A. z siedzibą i adresem w 
Poznaniu przy Nowe Garbary Office Center, Małe Garbary 9; 61-756 Poznań  

2. Możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość na 
adres e-mail: dpo@netguru.com  

3. Biorąc udział w Friends of Figma, Poznan wyrażasz zgodę na przetwarzanie 
Twojego wizerunku poprzez jego utrwalenie w ewentualnych materiałach filmowych 
wykonanych w czasie trwania wydarzenia oraz w związku z jego przebiegiem, a także 
na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku na stronach internetowych 
Netguru, w tym również na dedykowanych Netguru kontach w mediach 
społecznościowych oraz na serwisie YouTube. Twój wizerunek może być 
rozpowszechniany wyłącznie w celu promocji Netguru oraz w celu rejestracji 
przebiegu wydarzenia.  

4. Twoje dane będą udostępnione współorganizatorom wydarzenia, tj. Friends of 
Figma, Poznan.  

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
1. wzięcia przez Ciebie udziału w Friends of Figma, Poznan, czyli realizacji 

umowy w tym zakresie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  
2. wykorzystania Twojego wizerunku utrwalonego w czasie wydarzenia oraz w 

związku z jego przebiegiem w celach promocyjnych, oraz marketingowych 
dotyczących Netguru na podstawie art., 6 ust. 1 lit. a RODO.  

3. Wysyłki materiałów oraz informacji związanych z wydarzeniem, na podstawie 
art.6 ust. 1 lit. b RODO.  

6. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia wydarzenia lub do 
momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, gdy przetwarzanie Twoich danych 
osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.  

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;  

9. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;  
10. Twoje dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany;  
11. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na 

zlecenie, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu wydarzenia, partnerom 
świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów 
informatycznych i serwisów internetowych). Więcej informacji dotyczących 
przetwarzania danych jest dostępnych w Polityce Prywatności.  

 


