Smart Com d.o.o., Splošni pogoji za udeležence in predavatelje 23. Tehnološke konference
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UPORABA
Splošni pogoji veljajo za vse udeležence in predavatelje 23. Tehnološke konference
Smart Com.
Smart Com d.o.o si pridružuje pravico, da občasno spreminja in posodablja splošne
pogoje. Posameznika zavezujejo pogoji, veljavni v času prijave na konferenco.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Organizator bo pri izvedbi 23. Tehnološke konference Smart Com ravnal z razumno
skrbnostjo in profesionalnostjo. Udeleženci in predavatelji morajo ob prijavi sporočiti
morebitne posebne zahteve glede dostopa. Podatki o prijavi bodo preko e-pošte
posredovani udeležencem in predavateljem takoj ob prijavi oz. najkasneje dva dni pred
konferenco. Obiskovalec ali predavatelj, ki ne prejme informacije o registraciji, naj
kontaktira organizatorja preko e-pošte marketing@smart-com.si.
Udeleženci in predavatelji se strinjajo, da bodo med udeležbo 23. Tehnološke
konference Smart Com upoštevali naslednja navodila.
a. Se bodo ravnali v skladu z varnostnimi predpisi, predpisi o javnem redu in
ostalimi veljavnimi varnostnimi predpisi ter veljavnimi ukrepi pristojnih
organov za preprečevanje prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2.
b. Bodo upoštevali navodila, ki jih izda osebje organizatorja. Če osebje meni, da
je ravnanje obiskovalca na kakršenkoli način v nasprotju s predpisi, standardi
ali navodili, mu lahko prepove nadaljnjo udeležbo na konferenci.
c. Organizator si bo prizadeval za zagotavljanje ažurnih in točnih informacij
udeležencem in drugi zainteresirani javnosti, vendar ni odgovoren za njihovo
nedostavljivost.
PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE
Prijava na 23. Tehnološko konferenco Smart Com je možna preko spletnega obrazca,
ki se nahajata na spletni strani www.smart-com.si/teh-konf. Udeležba je brezplačna.
Prijava je možna do zapolnitve prostih mest.
Zadnji rok za odjavo je en dan pred izvedbo konference, in sicer preko e-naslova
marketing@smart-com.si.
PROGRAM IN ORGANIZACIJA
Organizator 23. Tehnološke konference Smart Com je podjetje Smart Com d.o.o., ki
jamči za izvedbo objavljenega programa ter si pridržuje pravico do manjših vsebinskih
sprememb oz. sprememb, ki nastanejo zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.
Predstavitve bodo potekale v slovenskem in angleškem jeziku (brez simultanega
prevajanja v slovenski jezik). Organizator si bo prizadeval, da bo pridobil dovoljenje od
predavateljev in gostov za posredovanje uporabljenih prezentaciji in prispevkov
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udeležencem po zaključku dogodka. Prezentacije oz. prispevki tujih predavateljev
bodo na voljo v originalu, brez prevoda v slovenski jezik. Vse vsebinske predstavitve, ki
jih bodo predstavljali predavatelji, so njihovo avtorsko delo.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi konference zaradi objektivnih razlogov ali
višje sile. V takem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene po elektronski pošti
v najkrajšem možnem času.
FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE KONFERENCE
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Organizator si pridružuje pravico do avdio, video in foto dokumentiranja dogodka.
Gradiva so last organizatorja. Organizator bo gradivo uporabil na promocijskih in
drugih materialih, v publikacijah, na družbenih omrežjih in spletni strani. Udeleženci in
predavatelji se strinjajo s časovno neomejeno objavo gradiva za promocijske namene.
Udeleženci in predavatelji, ki tega ne želijo, morajo to pred konferenco sporočiti
organizatorju
na
e-pošto
marketing@smart-com.si.
OBVEŠČANJE IN VAROVANJE ZASEBNOSTI
Udeleženec z izpolnitvijo prijavnega obrazca soglaša, da organizator posredovane
osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja v promocijske namene v sladu z veljavno
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in uredbo GDPR.
Organizator zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen sodelujočim
tehnološkim partnerjem, ki so zavezani k istim standardom varovanja osebnih
podatkov kot organizator.
Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom
organizatorju na marketing@smart-com.si. Podrobnosti o varovanju zasebnosti se
nahajajo v pravnih obvestilih organizatorja.
Vprašanja povezana z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi
Uredbe GDPR naslovite na skrbnika za varstvo podatkov na e-naslov:
skrbnikVOP@smart-com.si.
SPLETNA STRAN IN POVEZAVE
Na spletni strani 23. Tehnološke konference Smart Com (https://www.smartcom.si/teh-konf/) ter ostalih povezanih spletnih straneh organizatorja so tudi
informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši
oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar organizator ne pozna vsebine teh
spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove
informacije.

V primeru dodatnih vprašanj v povezavi s Splošnimi pogoji, prosimo pišite na e-naslov
marketing@smart-com.si.
Ljubljana, 15. junij 2021
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