REGULAMIN REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ
I. Postanowienia ogólne
1. Konferencja SECURE (dalej: SECURE lub Konferencja) dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego, która odbędzie
się w dn. 23-25 października 2017 r., w Warszawie, w Hotelu Airport Okęcie, przy ul 17 Stycznia 24, organizowana jest przez
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: NASK) z siedzibą w Warszawie,
działającym pod adresem: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012938, nr NIP: 521-04-17157
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dotyczące rejestracji umożliwiającej udział w Konferencji, w tym
zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz rezygnacji z uczestnictwa.
3. Spółka pod firmą MGG Conferences Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (02-055), ul. Filtrowa 67 lok. 6/15 (adres do
korespondencji: ul. Mokotowska 5 lok.9, 00-640 Warszawa), której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180786, nr NIP: 521-012-0888, REGON 012577204, na mocy umowy z NASK pełni obowiązki Biura organizacyjnego konferencji SECURE (dalej: Biuro
lub MGG).
4. NASK organizuje Konferencję przy udziale CERT Polska i jest odpowiedzialny za jej aspekty merytoryczne, organizacyjne
i reklamowe.
5. NASK administruje stroną Konferencji: www.secure.edu.pl, na której umożliwiono dokonywanie rejestracji udziału w
Konferencji.
6. Biuro prowadzi wszelkie działania administracyjno – rozliczeniowe oraz informacyjne, związane z rejestracją uczestnictwa
w Konferencji, w szczególności umożliwia dokonywanie płatności za uczestnictwo, w tym w elektronicznej formie
bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych lub przelewów elektronicznych na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Wszelkie zapytania związane z rejestracją lub rezygnacją z udziału w Konferencji należy kierować na następujące dane
teleadresowe Biura: Tel. 22 875 20 20, 501100 160 e-mail biuro@mgg-conferences.pl
7. Spółka pod nazwą PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS nr: 0000274399. (dalej
PayU) jest operatorem procedury płatności elektronicznych.
8. Przy dokonywaniu płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego ewentualne zwroty wpłaconych kwot
następują na rachunek bankowy wskazany przez podmiot, który dokonuje lub dokonał takiej płatności (dalej: Klient).

II. Rejestracja
1. Przedmiotem rejestracji na Konferencję jest wykonanie niezbędnych czynności administracyjno – rozliczeniowych
mających na celu umożliwienie udziału w SECURE. Wskazane powyżej czynności dokonywane są w szczególności z
wykorzystaniem narzędzi udostępnionych powszechnie poprzez witrynę internetową www.secure.edu.pl.
2. Uczestnictwo w SECURE obejmuje udział w części głównej Konferencji (24-25.10.2017 r.) i/ lub w warsztatach SECURE
Hands-on (23.10.2017 r.). Dla obydwu wskazanych powyżej części Konferencji obowiązują limity miejsc.
3. Rejestracji na Konferencję można dokonywać od dnia 19.07.2017 r. do dnia 23.10.2017 r. do godz. 16:00 i jednocześnie
nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc, z zastrzeżeniem, że rejestracja dotycząca udziału w warsztatach SECURE
Hands-on (23.10.2017 r.) jest prowadzona do dnia 20.10.2017 godz. 16:00.
4. Rejestracja danych osoby, której uczestnictwo w Konferencji jest zgłaszane, następuje poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę www.secure.edu.pl.
5. Ceny dotyczące uczestnictwa oraz warunki udzielania rabatów określone są na stronie www.secure.edu.pl i mogą być
zmieniane przez NASK, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć osób zarejestrowanych przed wprowadzeniem
takich zmian.
6. Opłata za udział w Konferencji obejmuje, w zależności od wybranej opcji, uczestnictwo w odpowiedniej części Konferencji,
materiały konferencyjne, udział w lunchach konferencyjnych i konferencyjnych poczęstunkach w przerwach na kawę oraz
udział w bankiecie konferencyjnym organizowanym przez NASK. Przedmiotowa opłata nie obejmuje kosztów transportu, w
tym kosztów przejazdu lub przelotu, kosztów noclegu, ani żadnych innych kosztów związanych z uczestnictwem w
Konferencji, które nie zostały wprost wskazane w Regulaminie jako koszty objęte opłatą za udział w Konferencji.
7. Po zakończeniu procedury rejestracji, na adres e-mail wskazany przez podmiot dokonujący rejestracji zostanie wysłane jej
potwierdzenie, które będzie zawierać: dane uczestnika wraz z danymi firmy (opcjonalnie), dane wydarzenia, na które
dokonano rejestracji (tytuł, data), wysokość opłaty, informację o formie płatności (przelew/płatność elektroniczna), numer
transakcji, termin płatności.

III. Dostępne formy płatności

1. Warunkiem uczestnictwa w SECURE jest wniesienie pełnej opłaty przed Konferencją.
2. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji można dokonać przelewem na konto bankowe Biura na podstawie faktury proforma
lub elektronicznie w procesie rejestracji na portalu www.secure.edu.pl. Nr konta bankowego:
BZWBK 44 1090 1883 0000 0001 0891 4190.
3. Portal www.secure.edu.plumożliwia dokonywanie płatności elektronicznych w następujących formach:
a) karty płatnicze wydawane w ramach systemów Visa, MasterCard dopuszczone regulacjami tychże systemów do realizacji
transakcji bez fizycznej jej obecności (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
b) przelewy elektroniczne w ramach systemów: Płacę z iPKO (PKO BP), Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank),
MultiTransfer (mBank), PRZELEW24 (BZ WBK), Przelew z BPH (BPH), Millennium – Płatności Internetowe (Millennium
Bank), Pekao24Przelew (Pekao S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), EuroBank Płatność Online (Euro Bank), Przelew
online Crédit Agricole (Credit Agricole Bank), (Płać z ING) ING Bank Śląski, Płacę z Citi Handlowy (CitiHandlowy), Przelew z
Deutsche Banku (Deutsche Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płacę z BNP Paribas (BGŻ BNP Paribas), Płać z
BOŚ BOŚ), Płacę z Getin Bank (Getin Bank), Płacę z Noble Bank (Noble Bank), Paylink Idea (Idea Bank), Płacę z PBS
(PBS Bank).

IV. Procedura płatności elektronicznych
1. Czynności dotyczące płatności za udział w Konferencji obsługiwane są przez Biuro, które udziela także wszelkich
informacji z tym związanych. Klienci dokonują płatności za pomocą usługi świadczonej przez PayU.
2. Celem skorzystania z płatności elektronicznej, Klient wybiera opcję skorzystania z płatności kartą lub przelewem
elektronicznym na formularzu rejestracyjnym umieszczonym pod adresem http://secure.edu.pl/rejestracja.php
3. Celem dokonania płatności elektronicznej Klient winien postępować zgodnie z procedurą wyświetlaną w kolejnych krokach
na stronie internetowej.
4. Płatność elektroniczna będzie realizowana wyłącznie w odniesieniu do kart płatniczych, które nie będą zastrzeżone, będą
ważne oraz ich wydawca potwierdzi, że Klient posiada dostępne środki na realizację transakcji.
5. Płatności elektroniczne będą realizowane 24 h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od
pracy z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych, przerwami
spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej, siłą wyższą lub brakiem odpowiedzi autoryzacyjnej od wydawcy karty
niezależnym od PayU.
6. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia PayU. Płatność odbywa się na zabezpieczonej stronie transakcyjnej PayU.

V. Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby dokonywania przez Klientów płatności elektronicznych
jest MGG.
2. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w związku z płatnościami elektronicznymi jest Spółka pod nazwą PayU SA z
siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, która jest operatorem procedury płatności elektronicznych.
3. Dane osobowe Klientów w zakresie (imię, nazwisko, email, nr tel., nazwa firmy) są zbierane i przetwarzane do celów
organizacyjnych konferencji SECURE.
4. Klientom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych. Żądanie w formie pisemnej należy kierować na adres siedziby Administratora danych.5. Podanie danych osobowych
przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępniania wiąże się z niemożliwością skorzystania z płatności
elektronicznej.

VI. Zwroty i procedura reklamacyjna
1. Do dnia 16 października 2017 r. każdy zarejestrowany uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji bez
konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat lub innych kosztów związanych z udziałem lub rejestracją.
2. Nieobecność uczestnika na Konferencji, bez uprzedniego odwołania uczestnictwa zgodnie z zapisami powyższymi, lub
rezygnacja z udziału po 16 października 2017 r., nie zwalniają z obowiązku zapłaty pełnej wysokości opłaty należnej za
uczestnictwo w Konferencji takiego uczestnika.
3. W wypadku odwołania lub nieodbycia się Konferencji, opłaty za uczestnictwo nie będą należne, a opłaty uiszczone
zostaną zwrócone w pełnej wysokości.
4. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące realizacji płatności elektronicznych Klient może zgłaszać do Biura drogą
elektroniczną na adres e-mail: biuro@mgg-conferences.pl.

5. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące realizacji płatności elektronicznych rozpatrywane są przez MGG niezwłocznie, w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.
6. O sposobie załatwienia reklamacji lub zastrzeżenia Klient informowany jest drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego
zostało wysłane zgłoszenie reklamacji lub zastrzeżenia.

VII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.

