2019. Október 1-2. –– Hotel Azúr, Siófok
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
1. A jelentkezési űrlap kitöltése és elküldése elektronikus szerződéses aktus, megrendelésnek minősül,
ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A regisztráció alkalmával a résztvevő saját e-mail címét kérjük megadni. Erre a címre küldjük a
további fontos tudnivalókat, vagy a rendezvényt érintő esetleges változásokat. Technikai okokból a
résztvevőnél standardizált e-mail cím (info@, admin@, spam@, support@, sysadmin@,webmaster@),
illetve freemailes, citromailes és eldobható címek nem adhatóak meg, az ilyen regisztrációkat
visszautasítjuk.)
3. A jelentkezésről visszaigazolást és átutalással fizetendő számlát küldünk, mely az áfát tartalmazza. A
számla összegét szíveskedjenek az alább feltüntetett bankszámlaszámra határidőn belül átutalni. A
számla pénzügyi teljesítése a rendezvényen való részvétel feltétele. A kiállított számlát elektronikusan,
valamint - kérés esetén - postai úton is megküldjük Önnek.
4. A bizalom ára és az early bird ár a számlán feltüntetett fizetési határidőn belüli kiegyenlítés esetén
érvényes. E határidőn túl a normál ár lép érvénybe, az árkülönbözetről kiegészítő számlát küldünk.
5. A két kedvezményes időszakban, névre és cégre vásárolt konferencia jegyek a későbbiekben nem
átruházhatóak.
6. A rendezvény előtt 20 nappal történő lemondás esetén a részvételi díjat a bankszámlánkon történt
jóváírást követően 8 napon belül teljes egészében visszautaljuk. 20–10 nap közötti lemondás esetén
csak a részvételi díj 50%-át tudjuk visszatéríteni az előbbiekben említett módon. 10 napon belüli
lemondás esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Lemondást kizárólag írásban
fogadunk el.
7. Amennyiben a jelentkező nem jelenik meg a rendezvényen, és a rendezvényt megelőző 11 nappal
írásban nem mondta le megrendelését, a fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll, illetve a részvételi
díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
8. A konferenciadíjban benne foglaltatik a konferencia programjain való részvétel, valamint ebéd, a
kávészünetekben kávé és frissítő felszolgálása, továbbá Október 1.- én este vacsora, utána pedig zenés
szórakoztató programlehetőség. A belépő megbontva (ellátás és részvételi díj) kerül számlázásra. A
konferencia díjtételeinek a megadottaknál részletesebb bontására, illetve ellátás nélküli számla
kiállítására nincs lehetőség. A természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője
fizeti. Az adó kiszámításához megadjuk a következő adatokat:
A napi ellátás költsége:
Október 1.-ei napon: 10.178 Ft + ÁFA; Október 2.-ai napon: 5.301 Ft + ÁFA;
kétnapos részvétel esetén: 15.479 Ft + ÁFA.
Kedvezmény esetén a kedvezményt csak a részvételi díj árából tudjuk biztosítani, a közvetett
szolgáltatásokra mint például szállás, ellátás a kedvezmény nem vonatkozik.
9. A kedvezmények nem összevonhatóak.

10. A belépő kizárólag egy fő részére szól, át nem ruházható. Belépés után a konferencia badge átadása
másnak a rendezvényről való kitiltást vonja maga után.
11. A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
12. A fejvadász tevékenység a konferencián nem megengedett. A kritériumot megszegő résztvevőket a
szervezők kitiltják a rendezvényről.
13. A Média Hungária Konferenciairoda független rendezvényszervező cég:
– A Konferenciairoda tevékenysége kizárólag szakmai kérdések megvitatására, az edukációra irányul,
valamint az újdonságok bemutatására az üzleti élet, a stratégia és az eszközök területén.
– Rendezvényein igyekszik minden üzleti/piaci oldalnak helyet biztosítani és találkozópontként is
működni.
– Nem ügynökség vagy más kereskedelmi szolgáltató, amely a rendezvényein keresztül szervez
ügyfeleket (így érdekében áll kizárni a konkurenseket és azok megoldásait).
– Az Internet Hungary 2019 szervezőit a program összeállítása során kifejezetten a szakmaiság, és a
teljességre - vagy legalábbis a sokrétűségre való törekvés vezérelte, s ezzel párhuzamosan igyekeztek
elkerülni azt, hogy a politika belopakodjon az előadótermekbe, pártmérlegelések, politikai súlyozások
mételyezzék meg az okos, tárgyszerű szakmai beszélgetéseket. Kérünk mindenkit, hogy segítse ezt a
szándékot, maradjon meg a rendezvény továbbra is a média, a netpolgárok, a piaci szereplők,
ügynökségek, a hirdetők, a fejlesztők és az egész internet legfontosabb szakmai. fórumának.
– A konferencia programjában a fenti célkitűzésekhez illeszkedő előadások, fórumok, workshopok,
szakmai kiállítások, valamint mesterkurzusok szerepelnek.
14. A Média Hungária Konferenciairoda a rendezvényein a látogatóinak semmilyen formájú zaklatását
nem tolerálja. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendszabályoknak nem megfelelő módon viselkedő
résztvevőket kompenzálás nélkül kitiltjuk az adott konferenciáról és eltávolítjuk a helyszínről. A teljes
látogatói etikett a honlapon elérhető, amelynek betartását a résztvevők jelentkezéskor elfogadnak.
15. Konferencia résztvevő a jelentkezéskor elfogadja, hogy a Média Hungária Bt. (1112 Budapest,
Oltvány árok 39.) által a www.internethungary.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.),
mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az
adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
16. Konferencia résztvevő a jelentkezésekor elismeri, hogy a www.internethungary.hu weboldalon
megtalálható Média Hungária Bt. Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerte és elfogadja.
17. Konferencia résztvevő a jelentkezéskor hozzájárul, hogy személyéről az Adatkezelő által szervezett
konferenciákon fényképfelvétel készüljön, a képmását az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően
Adatkezelő kezelje.

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
Média Hungária Bt..- 1112 Budapest, Oltványárok 39.
Telefon: 06-1-487-0231, e-mail: media@mediahungary.hu
Bankszámlaszám: Magnet Bank: HU03 1620 0151 1854 3982 0000 0000

Kérjük, kísérjék figyelemmel weboldalunkat (www.internethungary.hu), ahol aktuális információkat
olvashatnak a konferenciával kapcsolatban.

