Regulamin Inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki działania Inicjatywy
Przyszłość Polskiego Przemysłu ("Inicjatywa") zainicjowanej przez Autodesk Sp. z o.o.
("Organizator).
2. Przesłanie zgłoszenia do Inicjatywy oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika
(„Uczestnik”) postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodę na wykorzystywanie
danych osobowych Uczestnika zgodnie z opisem w oświadczeniu Autodesk o ochronie
prywatności (dostępną pod linkiem: http://www.autodesk.com/privacy).
§2 Cel Inicjatywy
Nadrzędnym celem inicjatywy jest wymiana wiedzy, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu
w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych oraz wdrożeniu idei
Przemysłu 4.0.
§3 Szczegóły Inicjatywy
Inicjatywa pozwala Uczestnikom na połączenie z innymi polskimi przedsiębiorstwami
przemysłowymi i produkcyjnymi oraz utworzenie grupy dyskusyjnej, umożliwiającej
wymianę doświadczeń dotyczących innowacji w przemyśle.
§4 Kryteria uczestnictwa w Inicjatywie
1. Uczestnictwo w Inicjatywie jest bezpłatne oraz dobrowolne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Inicjatywie jest wypełnienie na stronie internetowej
Inicjatywy formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika. Do uczestnictwa zaproszone
są osoby zainteresowane zagadnieniami idei Przemysłu 4.0., pracujące lub związane
z polskimi firmami działającymi w branży produkcyjnej lub projektowej.
3. Organizator ma wyłączne prawo do weryfikacji, akceptacji lub odrzucenia zgłoszeń
członkostwa w Inicjatywie.
§5 Pakiet korzyści dla Uczestników
1. W ramach pakietu korzyści, Organizator może zaproponować Uczestnikom:
a. Pakiety na wydarzenia organizowane przez Organizatora/Partnerów
b. Organizacja dedykowanego Innovation Workshop dla firmy (na prośbę
Uczestnika, maksymalnie raz w roku dla danej firmy)
c. Bieżące informacje z rynku (udostępniane na stronie Inicjatywy oraz
w newsletterze)
d. Możliwość przygotowania historii referencyjnej i zaprezentowania firmy na
stronie Inicjatywy (po akceptacji Organizatora)

e. Dostęp do poszerzania wiedzy na webinariach tematycznych organizowanych
przez Organizatora oraz Partnerów
f. Możliwość wystąpienia w roli eksperta podczas spotkań organizowanych przez
Organizatora i Partnerów
g. Możliwość networkingu oraz wymiana doświadczeń z pozostałymi Uczestnikami
Inicjatywy
h. Pakiety na szkolenia organizowane przez Organizatora/Partnerów
i. Specjalne oferty od Organizatora/Partnerów
§6 Postanowienia dodatkowe
1. Korespondencję dotyczącą Inicjatywy należy kierować na adres mailowy:
3p@autodesk.com
2. Regulamin Inicjatywy dostępny jest na stronie internetowej Inicjatywy:
https://www.autodesk.pl/przyszlosc-polskiego-przemyslu
3. Zasady Inicjatywy określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zasad
funkcjonowania inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu w dowolnej chwili bez
powiadomienia, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za błędy graficzne
i typograficzne, które mogą pojawić się w tym dokumencie.

