Warszawa, dn. 27 sierpnia 2019 r.

Regulamin warsztatu Machine Learning Sprint Workshop
Terms & Conditions of Machine Learning Sprint Workshop (English Version below)
§1. Warunki udziału w Warsztacie
1. Organizatorem wydarzenia “ Machine Learning Sprint Workshop” (dalej zwanym
Warsztatem) jest Fundacja Carrots z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, zwana
dalej Organizatorem.
2. Strona internetowa Organizatora to https://gocarrots.org.
3. Partnerem Warsztatu i Administratorem danych uczestników jest firma EY GLOBAL
SERVICES (POLAND) Sp. z o. o., ul. Sucha 2, 50-086 Wrocław, 8
 97-17-68-647;  EY GDS
(CS) POLAND Sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa NIP: 525256224
4. Warsztat odbywa się dnia 5 października 2019 r. We Wrocławiu, dokładny adres
zostanie przekazany Uczestniczkom i Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w
szkoleniu.
5. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień
regulaminu obiektu i Regulaminu Warsztatu.
6. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych mentorów.
7. Na Warsztat należy przyjść z własnym laptopem, o ewentualnej konieczności
zainstalowania dodatkowego oprogramowania uczestnicy zostaną poinformowani
mailowo przed rozpoczęciem warsztatów.
8. Uczestniczką/Uczestnikiem Warsztatu jest każda osoba, która prawidłowo wypełni
formularz rejestracyjny (do 23 września 2019), zaakceptuje niniejszy Regulamin,
otrzyma informację o zakwalifikowaniu się na Warsztat i w terminie do 29 września
2019 r. do godz. 23:59 potwierdzi swoje uczestnictwo w Warsztacie poprzez
odpowiedź na email z potwierdzeniem. Osoby z listy rezerwowej zostaną
poinformowane o możliwości udziału w warsztacie 30 września 2019 po godz. 12 - o
uczestnictwie będzie obowiązywała kolejność potwierdzenia mailem zwrotnym.
9. Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 30 osób.
10. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż przewidziana w pkt. 9 regulaminu,
Uczestniczki i Uczestnicy warsztatu zostaną wybrani przez Organizatora i Partnera
na podstawie udzielonych odpowiedzi w formularzu zgłoszeniowym.
11. Uczestniczka/Uczestnik biorąca/-y udział w Warsztacie bierze pełną
odpowiedzialność prawną i finansową za swoje czyny.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie wydarzenia.
Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych
zmianach w Regulaminie.
§2. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione
przez Uczestnika podczas Warsztatu.

2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem
bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów
o postępowaniu cywilnym.
4. W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od
Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu
jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztacie.
5. Organizator ustala program Warsztatu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian
także w dniu, w którym odbywa się Warsztat, w tym ma prawo do zmian rozkładu
czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie
Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej.
6. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe
informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego
rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2019 r.
8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, a także w siedzibie
Organizatora.
9. Aktualna wersja Regulaminu jest możliwa do pobrania także w formacie PDF pod
adresem: gocarrots.org
10. Organizator informuje, że podczas wydarzenia będzie realizowana relacja
fotograficzna i/lub relacja video. Zgodę na przetwarzanie wizerunku można udzielić
podczas zapisu online na Warsztat.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć́ i wideo za
pośrednictwem dowolnego medium w celach marketingowych dotyczących ww.
wydarzenia oraz jego następnych edycji przez organizatora Fundację Carrots (Geek
Girls Carrots) oraz partnera wydarzenia: EY GLOBAL SERVICES (POLAND) /  EY
GDS (CS) POLAND.
11. Uczestnik jednocześnie zrzeka się̨ praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
każdorazowego wykorzystania zdjęć i wideo ze swoim wizerunkiem i treścią
wypowiedzi (głosem).
W związku z powyższym, wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w postaci wizerunku i treści wypowiedzi (głosu) na zasadach wskazanych
powyżej zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

ENGLISH VERSION
Terms & Conditions of Machine Learning Sprint Workshop
§1. Conditions for participation in the Workshop
1. The organizer of the event "Machine Learning Sprint Workshop" (hereinafter referred
to as the Workshop) is the Carrots Foundation with headquarters in Warsaw, ul.
Postępu 14, hereinafter referred to as the Organizer.
2. The Organizer's website is https://gocarrots.org.
3. The workshop partner and administrator of the participants' data is EY GLOBAL
SERVICES (POLAND) Sp. z o. o., ul. Sucha 2, 50-086 Wrocław, 8
 97-17-68-647;  EY GDS
(CS) POLAND Sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa NIP: 525256224
4. The workshop takes place on October 5, 2019 in Wrocław, the exact address will be
provided to Participants and Participants qualified for the training.
5. Participants are obliged to behave in a way that does not endanger the safety of
other people, and in particular to comply with the provisions of the facility regulations
and the Workshop T&C.
6. The workshops are conducted by qualified mentors.
7. Participants should come to the Workshop with your own laptop. If there will be a
need to install additional software, you will receive an email with this information after
being qualified for the workshop.
8. Participant of the Workshop is any person who correctly completes the registration
form (by September 23, 2019), accepts these T&C, will receive information about
being qualified for the Workshop and by September 29, 2019 until 23:59 will confirm
their participation in the Workshop by responding to the confirmation email. The
reserve list will be informed about the possibility of participating in the workshop on
September 30, 2019 after 12 pm - these participants will qualify to the workshop
according to the order of confirmation by return email.
9. The number of places is limited to a maximum of 30 people.
10. In the case of more applications than provided for in point 9 of the Regulations, the
Participants and Workshop Participants will be selected by the Organizer and Partner
on the basis of the answers given in the application form.
11. The Participant taking part in the Workshop takes full legal and financial responsibility
for their actions.
12. The organizer reserves the right to change the Regulations and the program of the
event. The organizer is obliged to inform the participants about any possible changes
to the Regulations.
§2. Final Provisions
1. The Organizer is not responsible for items lost or left by the Participant during the
Workshop.
2. In matters not covered by these Regulations, the provisions of Polish law shall apply.
3. The court competent to deal with disputes arising in connection with the signing or
implementation of the contract concluded with the Participant is the court having
jurisdiction under the provisions on civil procedure.

4. If the Workshop is not held for reasons beyond the Organiser's control, the
Participant shall not be entitled to any compensation or refund of any fees related to
participation in the Workshop.
5. The organizer sets the Workshop program and has the right to make changes to it
also on the day the Workshop takes place, including the right to change the time
distribution, order of appearances and change of speakers. The Organizer shall
inform Participants about each change on the Website.
6. The participant who is a consumer has the option of using out-of-court complaint
consideration and redress methods. Detailed information on the possibility for the
Participant who is a consumer to use extrajudicial methods of dealing with complaints
and redress as well as the rules for accessing these procedures are available at the
headquarters and on the websites of poviat (municipal) consumer ombudsmen,
social organizations, whose statutory tasks include consumer protection, Voivodship
Trade Inspection Inspectorates and on the website of the Office of Competition and
Consumer Protection (www.uokik.gov.pl). A participant who is a consumer may use
the online dispute resolution (ODR) platform available at
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. This version of the Regulations shall enter into force on August 27, 2019.
8. The Regulations are available on the Organiser's website as well as at the
Organiser's headquarters.
9. The current version of the Regulations is also available for download in PDF format
at: gocarrots.org
10. The organizer informs that during the event there will be a photographic and/or video
recording. Consent to image processing can be given when registering online for the
Workshop.
The consent includes the use, recording and reproduction of photos and videos taken
through any medium for marketing purposes regarding the above event and its next
editions by the organizer Carrots Foundation (Geek Girls Carrots) and partner of the
event: EY GLOBAL SERVICES (POLAND) /  EY GDS (CS) POLAND.
The participant also relinquishes the rights related to the control and approval of each
use of photos and video with his image and content of the speech (voice).
In connection with the above, she/he also consents to the processing of his personal
data in the form of the image and content of the speech (voice) on the principles
indicated above in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

