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Ogólne warunki uczestnictwa w FME World Tour 2020 (24 września 2020 w Warszawie) 
 

I. Zasady ogólne 
1. Organizatorem FME World Tour 2020 jest Globema Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-661), ul. Wita Stwosza 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 24100, NIP: 521-27-43-872, REGON: 012910661, kapitał zakładowy: 

200.000,00 PLN. 

2. Warunkiem uczestnictwa w FME World Tour 2020 jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Globemy.   

3. Dodatkowo w przypadku zgłoszenia się na dodatkowe warsztaty, warunkiem jest uiszczenie opłaty 

w wysokości i terminie podanych w potwierdzeniu rejestracji.  

a. Organizator wystawia fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat. Wpłata powinna być dokonana 

w terminie określonym w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie. W razie nieuiszczenia opłaty we 

wskazanym terminie zgłoszenie zostaje automatycznie anulowane. 

b. Wpłaty należy dokonać na konto podane przez Organizatora. 

c. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu Organizator nie zwraca wpłaconej przez 

uczestnika kwoty. 

d. W przypadku nieodwołania zgłoszenia i niewzięcia udziału w warsztatach, Organizator nie zwraca 

wpłaconej przez uczestnika kwoty. 

4. Uczestnik zgadza się na wykonywanie zdjęć oraz nagrań audio-video w trakcie wydarzeniu z udziałem 

Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia/nagrania z wizerunkiem Uczestnika w celach 

marketingowych i promocyjnych w kontekście wydarzeniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, odwołania wydarzenia lub odmowy rejestracji 

na wydarzenie bez podania przyczyn. 

 
II. Ochrona danych osobowych 

1. Globema Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych Uczestnika przekazanych w procesie 

rejestracji.  

2. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody niezbędne do przetwarzania danych osobowych osób 

mających uczestniczyć w wydarzeniu. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Globema Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(02-661), ul. Wita Stwosza 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS: 24100, NIP: 521-27-43-872, REGON: 012910661, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN. Dane 

osobowe osób zgłaszanych do udziału w wydarzeniu będą przetwarzane przez Globema Sp. z o.o.  w celu 

świadczenia usług w ramach FME World Tour, archiwizacji, a także w celu marketingu produktów i usług z 

oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

4. Globema Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w szczególności do poprawiania, 

usuwania danych, jak i uzyskania informacji odnośnie ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje w każdej 

chwili prawo wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu Uczestnik lub osoba 

zgłoszona do udziału w FME World Tour może kontaktować się mailowo na adres gdpr@globema.com lub 

pisemnie na adres Globema Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa. 

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie https://www.globema.pl/. 

Globema Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany 

stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania. 
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