Regulamin uczestnictwa w warsztatach mcr edu:

1. Organizator:
Organizatorem cyklu warsztatów mcr edu (zwanych dalej: „mcr edu”) jest „MERCOR” S.A. z
siedzibą w Gdańsku (dalej: „Organizator” lub „»MERCOR« S.A.”), adres Organizatora: ul.
Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której dokumentacja przechowywana
jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego (i wpłaconego): 3 914 633,75 zł, NIP: 584030-22-14, tel. (+48) 58 341 42 45 wew. 133, faks (+48) 58 341 39 85, www.mercor.com.pl
2. Cel:
Celem cyklu warsztatów mcr edu jest dzielenie się wiedzą w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami z
„MERCOR” S.A. a architektami, projektantami, rzeczoznawcami, oraz przedstawicielami firm
wykonawczych i inwestorów.
3. Termin, miejsce:
a. Warsztaty mcr edu odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:
i.
20.09.2018 r. – Kraków,
ii.
05.12.2018 r. – Gdańsk,
b. „MERCOR” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatu lub jego
odwołania - bez podania przyczyny, o czym poinformuje Uczestników przynajmniej na
3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem warsztatu.
4. Zgłoszenia:
a. Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać za pośrednictwem formularza
zamieszczonego na stronie https://edu.mercor.com.pl
b. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnika
takich jak zwłaszcza: transport, nocleg, wyżywienie.
c. Na każdy warsztat obowiązuje limit 120 miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
d. Osoby zakwalifikowane, zgodnie z lit. c. niniejszego punktu i z zastrzeżeniem
warunków określonych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, otrzymują potwierdzenie
udziału za pośrednictwem wiadomości
e-mail, wysłanej na adres podany przy rejestracji.
e. Komunikacja z uczestnikami warsztatów odbywać się będzie za pomocą strony
https://mercor.com.pl/pl/mcr-edu/wydarzenia/warsztat-20092018/, na której będą
zamieszczane bieżące komunikaty oraz drogą elektroniczną.
5. Warunki uczestnictwa:
a. Dokonanie poprawnego zgłoszenia poprzez stronę https://edu.mercor.com.pl/
b. Akceptacja niniejszego Regulaminu.
c. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez „MERCOR” S.A. danych osobowych.
6. Inne postanowienia:
a. Wysłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu – w tym także na przetwarzanie
danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez

„MERCOR” S.A. jedynie celem komunikacji związanej z organizacją warsztatów mcr
edu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Dane te nie będą też udostępniane podmiotom trzecim. Administratorem danych
osobowych wskazanych w zgodzie, o której mowa w tym punkcie, jest Organizator.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji warsztatów
mcr edu. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwy udział w
warsztatach mcr edu.
b. Uczestnik warsztatu w ramach cyklu mcr edu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez
Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć, nagrań lub innego
rodzaju zapisu wizerunku, w celach związanych z organizacją mcr edu oraz
działalnością Organizatora. Udział w warsztatach mcr edu jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku utrwalonego
podczas warsztatów, w szczególności na fotografiach lub materiałach filmowych, w
relacjach i materiałach promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, w tym także
na profilach w mediach społecznościowych, w szczególności, na następujących polach
eksploatacji: zwielokrotnianie, publikowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie,
odtwarzanie. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest udzielana
nieodpłatnie. Uczestnikowi nie przysługują wobec „MERCOR” S.A. żadne roszczenie
tytułem wykorzystania Jego wizerunku przez Organizatora. Wszelkie materiały
fotograficzne, czy filmowe, zrealizowane podczas mcr edu stanowią własność
„MERCOR” S.A.
7. Postanowienia końcowe:
a. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania III edycji mcr edu.
b. „MERCOR” S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.
c. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
d. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Zarząd
„MERCOR” S.A.
e. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: edu.mercor.com.pl

