REGULAMIN UCZESTNICTWA
W TARGACH PRACY FUTURE3 ONLINE 2021
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Targach Pracy Future3 Online 2021
organizowanych w dniach 25-26 maja 2021 roku w Gdańsku, z użyciem dedykowanej platformy
internetowej przez Infoshare Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VII wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588009, NIP: 9571082154, REGON: 363078794,
(dalej: Organizator) w którym może wziąć udział każdy podmiot spełniający i akceptujący warunki
uczestnictwa niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji (Bilet) na Targi Pracy Future3 Online
2021 (dalej: Future3 lub Targi) i korzysta z platformy internetowej dedykowanej do realizacji Future3,
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa Future3 poprzez określenie zasad zachowania
się osób uczestniczących w Future3, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Future3 w
związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na Targi oraz zapewnieniem dostępu do
platformy, na której Future3 będzie realizowane.
4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Konto użytkownika Future3 - konto udostępniane przez Organizatorów w zgodzie z Polityką Prywatności,
którego posiadanie jest niezbędne do korzystania z usług Organizatorów oferowanych w ramach Targów,
którego założenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konta Użytkownika
Future3.
Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na Future3,
polegające na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.
Formularz rejestracyjny – strona internetowa Targów, umożliwiająca zgłoszenie uczestnictwa w Future3
dostępna pod adresem future3.pl/rejestracja.
Elektroniczne potwierdzenie rejestracji - oznacza indywidualną akceptację Uczestnika, przesłaną na adres
e-mail podany w ramach Konta Użytkownika Future3 nadającą dostęp do uczestnictwa w na Targach w
ramach Platformy.
Bilet - wirtualny bilet wraz z zindywidualizowanymi dla każdego Uczestnika danymi dostępu do Platformy
przypisany po Elektronicznym potwierdzeniu rejestracji.
Platforma - zespół usług, narzędzi i funkcjonalności dostępnych pod adresem future3.pl umożliwiających
Uczestnikom oraz Wystawcom dostęp do: wirtualnych stoisk, wirtualnej sceny i wystąpień online
prelegentów; profili uczestników, którzy wyrazili zgodę na udział w Spotkaniach 1:1 online; narzędzi do
zapraszania i odbywania spotkań online; informacji o programie Targów; ofert pracy; chatów z
Wystawcami, pobrania materiałów dotyczących Wystawców; wirtualnego expo - udostępniana zdalnie
(online) w każdej lokalizacji, w której tak Uczestnik jak i Wystawcy się znajdują.
Służby porządkowe i służby informacyjne - oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Future3, w tym do kontroli uprawnień uczestników Future3 i ich dostępów do Platformy

na której odbywają się Targi oraz weryfikacji czy Uczestnicy nie podejmują działań destabilizujących
działanie Platformy.
Uczestnik Targów/Future3 lub Uczestnik - oznacza osobę uczestniczącą w Future3 na podstawie
elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.
Wystawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna, osoba prawna)
zainteresowany udziałem w Future3 oraz promocją własnej firmy i marki w celach związanych z
rekrutacją pracowników na rynku technologicznym w tym w szczególności IT, który posiada na Targach
wykupione wirtualne stoisko umożliwiające mu kontakt z Uczestnikami.
Spotkania 1:1 online – świadczenie Organizatorów dotyczące Uczestników oraz Wystawców, obejmujące
udział Wystawcy w krótkich spotkaniach z Uczestnikami, którzy przystąpili do korzystania z tej usługi,
odbywające się online, gdzie dobór Uczestników przez Wystawcę odbywa się na bazie narzędzia online
pozwalającego na filtrowanie Uczestników w oparciu o dane i kryteria podane przez Uczestników w ich
Profilach w tym poprzez skorzystanie przez Uczestnika z funkcjonalności Zostaw CV - w oparciu o CV. W
ramach tej funkcjonalności Uczestnik nie może wysyłać zaproszeń a jedynie odpowiadać na zaproszenia
skierowane do niego i wysyłać wiadomości do osób, które się z nim z ramienia Wystawców
skontaktowały.
CV - dokument zawierający zbiór danych i informacji o Użytkowniku obejmujących w szczególności
doświadczenie zawodowe, kompetencje twarde i miękkie, osiągnięcia, wykształcenie oraz inne
kwalifikacje, umieszczony w ramach Profilu bezpośrednio przez Uczestnika, a który to dokument
Użytkownik może przekazywać w ramach usług oferowanych przez Administratora podmiotom
prowadzącym procesy rekrutacyjne.
Zostaw swoje dane kontaktowe - funkcjonalność w oparciu o którą Uczestnik będzie mógł przekazać
swoje dane kontaktowe Wystawcy. Dane kontaktowe będą to dane które Uczestnik uzupełnił w swoim
profilu użytkownika konta Future3.
Zostaw CV - funkcjonalność w oparciu o którą Uczestnik będzie mógł przekazać Wystawcy swoje CV w
celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi przez Wystawcę na swoim wirtualnym stanowisku lub w
celu przyszłych rekrutacji.
Siła wyższa - oznacza zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć przy
zachowaniu należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług, które to zdarzenie
jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Organizatora, jaki i Uczestnika i któremu, działając z należytą
starannością, nie można się przeciwstawić. Strony za zdarzenia siły wyższej w szczególności uznają:
strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, wynik działań
lub zaniechań administracji państwowej (np. zakazy ruchu, nakazy administracyjne mające na celu ochronę
życia i zdrowia obywateli, brak zezwoleń), klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, odgórne zakazy
zgromadzeń i prowadzenia działalności określonego rodzaju na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym,
stany nadzwyczajne itp.
Klauzula informacyjna – informacje, do których podania Organizator, jako Administrator danych
osobowych Uczestników jest zobowiązany, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) w zależności od celu i podstawy prawnej
przetwarzania danych osobowych.
Regulamin – niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Targach Pracy Future3 Online
2021, obowiązujący wszystkich Uczestników oraz Organizatora.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Future3 mogą być osoby fizyczne, które założyły Konto Użytkownika Future3 oraz
zarejestrowały swój udział w Targach.
2. Udział uczestników w Targach możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem
future3.pl/rejestracja i otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz uprzedniej akceptacji
niniejszego Regulaminu oraz zgód wskazanych przez Organizatora.
3. Rejestracji można dokonać w terminie do dnia 26.05.2021 r.
4. Dostęp Uczestników Targów do Platformy w ramach której realizowane jest Future 3, jest bezpłatny.
5. Udział Uczestników w Future3 odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora Biletu wysłanego
na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas procesu rejestracji on-line w ramach Konta Użytkownika
Future3.
6. Udział w Targach z wykorzystaniem Platformy, wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera
podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy możliwe jest również
przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów przez przeglądarkę.
7. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy oraz usług oferowanych w ramach
poszczególnych rodzajów biletów, oprogramowanie i sprzęt Uczestnika muszą spełniać określone
wymagania
techniczne
opisane
pod
adresem:
https://future3.pl/_media/pdf/Wymagania_systemowe_dla_Future3_2021.pdf
8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej
konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Uczestnika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub
łączem internetowym Użytkownika.
9. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnik Targów:
1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym
Organizatora oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w
Targach, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel
przetwarzania. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest
administratorem danych osobowych a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych
osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem
udziału w Future3.
2) wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w związku z organizacją Targów
online lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami,
rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w
związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Targów w razie
takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest
administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich
poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w Targów.
10. Rejestracja udziału w Targach jest równoznaczna z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo,
czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych w

trakcie Targów Future 3 Online 2020 realizowanych online, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Targów. Powyższa zgoda
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w telewizji, prasie i Internecie, w
tym na stronie internetowej Targów pod adresem future3.pl, serwisach otwartych, zamkniętych oraz w
mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, itp.
11. Zakazane jest zbywanie Biletu na aukcjach, licytacjach lub prowadzone w jakikolwiek inny sposób,
wskazujący na zarobkowy charakter takiego zbycia. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie
przeniesienia własności Biletu, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży
premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
12. Bilet upoważniający do uczestnictwa w Targach musi być uzyskany zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. Bilety nabyte lub uzyskane z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być
unieważnione przez Organizatora.
13. Program Future3 opublikowany zostanie na stronie internetowej Targów pod adresem: future3.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian programu Targów. Wszelkie zmiany ujawniane
będą na bieżąco w miejscu publikacji. Dokonanie przez Organizatora zmiany programu nie stanowi
podstawy do żądania jakichkolwiek odszkodowań czy też zwrotów poniesionych kosztów, w przypadku
rezygnacji Uczestnika z udziału w Targach.
14. W przypadku zdarzeń losowych Organizator dopuszcza możliwość zmiany założeń organizacji Targów, w
tym w szczególności terminu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania
Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres Uczestnika
podany w Formularzu rejestracyjnym w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany, nie później niż na 1
dzień roboczy przed datą Targów.
§3
DANE UCZESTNIKA - IDENTYFIKATOR
1. Każdy Uczestnik Targów od momentu rejestracji posiada unikalny identyfikator, którym jest jego login
oraz dane dotyczące posiadanego Biletu zawarte w profilu Uczestnika (dane konta).
2. Identyfikator zostaje przypisany do konkretnego Uczestnika w momencie dokonania przez niego
rejestracji.
3. Identyfikator służy w pierwszej kolejności zapewnieniu właściwej obsługi Targów w szczególności w
zakresie zapewnienia odpowiednich dostępów, cyberbezpieczeństwa oraz weryfikacji uprawnień
Uczestników.
4. Organizatorzy udostępnią Uczestnikowi w ramach narzędzi które oferuje Platforma, zestaw
funkcjonalności, umożliwiających Uczestnikowi, według jego wyboru, przekazanie jego danych
osobowych (np w postaci: Zostaw swoje dane osobowe, poprzez załadowanie i przekazanie CV i inne)
Wystawcom Targów. Użycie wybranej funkcjonalności przez Uczestnika jest świadome i dobrowolne, i
stanowi faktyczną zgodę Uczestnika na przekazanie Wystawcy danych osobowych Uczestnika i innych
danych, które Uczestnik wskazał, jako dane do przekazania w ramach użytej funkcjonalności.
5. Skorzystanie przez Uczestnika z wybranej funkcjonalności wiąże się z udostępnieniem przez
Organizatorów danych osobowych Uczestnika przypisanych do danej funkcjonalności Wystawcy poprzez
nadanie dostępu do bazy dedykowanej Wystawcy i ich przetwarzania w celu kontaktu z Uczestnikiem w
trakcie i po Targach, zgodnie z Klauzulą Informacyjną.
6. Organizatorzy informują, iż Wystawca któremu, zgodnie z ust. 5 powyżej, zostały przekazane dane
osobowe Uczestnika, powinien dopełnić obowiązku informacyjnego względem Uczestnika, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa i/lub w zależności od podstawy i celu przetwarzania uzyskać
stosowne zgody.
§4
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak: dane dostępowe
do Platformy, usługi przypisane do wirtualnego biletu oraz do niepodawania, nieujawniania, nie
dzielenia się nimi z osobami trzecimi.
2. Bez pisemnej zgody przynajmniej jednego z Organizatorów zabronione jest filmowanie i nagrywanie
przebiegu Targów w tym wystąpień, prelekcji, wypowiedzi czy wizerunku innych Uczestników, udziału
Uczestnika w Spotkania 1:1 online oraz wszelkich innych zdarzeń mających miejsce w trakcie odbywania
się Targów.
3. Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników, prelegentów i Organizatorów Targach w sposób
naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w
Targach.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację
działania Platformy i usług realizowanych przez Organizatorów czy też podmiotów trzecich
świadczących usługi dla Organizatorów, związane z udostępnieniem Platformy, bądź mogących w
jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Uczestnikom lub Wystawcom.
6. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, usług, danych, do
których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających
dane do serwerów Organizatorów lub podmiotów trzecich świadczących usługę na rzecz Organizatorów
lub pobierających z nich dane.
7. Konto Uczestnika, który nie przestrzega zasad Regulaminu, może zostać zablokowane lub usunięte, lub
może zostać zablokowany czasowo lub na czas nieokreślony dostęp do usług, o czym Uczestnik zostanie
powiadomiony przez Organizatorów na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji Konta.
8. Organizatorzy zastrzegają możliwość czasowego zablokowania Konta Uczestnika bądź dostępu do
wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Uczestnika jest zagrożone - na
przykład w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Uczestnika.
9. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania poleceń osób koordynujących z ramienia Organizatorów
Targi, w szczególności poleceń dotyczących udziału w Future3, zachowania w trakcie prelekcji i innych
niepożądanych czynności mogących mieć wpływ na odbiór przez pozostałych Uczestników.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zablokowania udziału Uczestnika, który narusza postanowienia
Regulaminu. W przypadku zablokowania, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Organizatorów.
11. Uczestnik będzie identyfikowany przez dane dostępowe do logowania na Platformę oraz przez posiadany
Bilet.
12. Uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w Targach wyłącznie na jednym urządzeniu
równocześnie. W przypadku zalogowania się na dwa urządzenia, dostęp będzie umożliwiony na
urządzeniu, na którym zalogował się, jako pierwszym.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Uczestnika, który będzie wzbudzał
uzasadnione podejrzenie (z uwagi na swój stan, sposób zachowywania się, wypowiedzi), iż znajduje się
pod wpływem narkotyków lub środków odurzających czy też alkoholu.
14. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy mogą wprowadzić dodatkowe środki ostrożności oraz
zasady udziału w trakcie Targów, jeśli takie działania będą wymagane przez obowiązujące przepisy
prawa w tym decyzje administracyjne, mające w szczególności na celu cyberbezpieczeństwo
Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest poddać się takim środkom ostrożności i przestrzegać
ustalonych zasad. W przypadku niestosowania się do ustalonych procedur, Organizator zastrzega sobie
prawo uniemożliwienia udziału Uczestnika w Targach i wydarzeniach z nimi związanych.
15. Uczestnik, który podał swój numer telefonu w formularzu rejestracyjnym i wyraził odpowiednią zgodę
będzie otrzymywał wiadomości SMS od Organizatora podczas Targów dotyczące Spotkań 1:1 online.
16. Organizatorzy umożliwiają Uczestnikowi dodanie do zgłoszenia uczestnictwa w Targach na Profilu,
profilu posiadanego w mediach społecznościowych. Dodanie profili mediów społecznościowych przez
Uczestnika do jego Profilu następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek dane i informacje, które Uczestnik posiada i publikuje na profilach w
mediach społecznościowych.
§5
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Fotografowanie, filmowanie całościowych prelekcji prelegentów Targów w szczególności w celach
komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Organizatora.
2. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników Targów jakichkolwiek działań komercyjnych,
akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie
uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Uczestnicy Targów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody w
szczególności związane z działaniami mającymi na celu destabilizację Platformy w trakcie Targów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy
poszkodowanego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
§7
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Powiadomienie Użytkownika o zmianie Regulaminu odbywać się będzie poprzez udostępnienie na
stronie internetowej future3.pl i przesłanie na adres mailowy Użytkownika informacji o zmianie
Regulaminu i linka do nowej treści przed wprowadzeniem zmian. W przypadku gdyby Użytkownik nie
zaakceptował nowej treści Regulaminu, powinien powstrzymać się od korzystania z usług świadczonych
Uczestnikowi oraz skontaktować się z Organizatorem mailowo, pisząc na adres: kontakt@future3.pl. W
przypadku, kiedy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora, po
wprowadzeniu zmian wskazanych w Regulaminie jest to równoznaczne z wyrażeniem zrozumienia tych
zmian i ich akceptacją.
2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do
odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego
wydarzenia.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
5. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.
6. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
7. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej
future3.pl/documents/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz
utrwalenie jego treści w każdej chwili.
8. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. 8.03.2021 r.

