Regulamin korzystania z Systemu Zapytań Grupowych w portalu
salekonferencyjne.pl
1. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Zapytań Grupowych dotyczących
wyceny usług związanych z organizacją konferencji, kongresów, spotkań firmowych,
wystaw oraz innych wydarzeń specjalnych.
1.1. Z Systemu Zapytań Grupowych można korzystać nieodpłatnie bez konieczności
zawierania umowy.
1.2. Zapytania ofertowe Organizatorów konferencji, kongresów, spotkań firmowych,
wystaw oraz innych wydarzeń specjalnych kierowane są bezpośrednio do
oznaczonych przez siebie obiektów
hotelowych i restauracyjnych których
prezentacje znajdują się w portalu salekonfeencyjne.pl
2. Jak korzystać z Systemu Zapytań Grupowych.
2.1. Na stronie głównej portalu salekonferencyjne.pl znajduje się zakładka „Zapytania
grupowe” Należy wypełnić formularz „Stwórz zapytanie” i wysłać je. Logując się
uzyskujemy hasło i dostęp do panelu administracyjnego który umożliwia śledzenie
wysłanego zapytania oraz stworzenie nowych zapytań.
2.2. Udostępnione hasło pozwala nam na korzystanie z panelu administracyjnego po raz
kolejny bez konieczności wypełniania danych o sobie.
3. Warunki składania zapytań ofertowych oraz ofert
3.1. Zapytania ofertowe oraz oferty powinny być przygotowane w sposób rzetelny oraz
kompetentny. Nie mogą wprowadzać w błąd żadnej ze stron.
3.2. Zapytania ofertowe oraz oferty powinny być zgodne z wymogami prawa. Strony
ponoszą pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści zawierające
błędy lub nieścisłości.
3.3 . Zapytania ofertowe oraz oferty nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa
w szczególności praw autorskich oraz innych praw dotyczących własności
intelektualnej oraz dobrego imienia żadnej ze stron.
3.3. Strony powinni dołożyć wszelkiej staranności przy składaniu zapytań ofertowych
oraz szczegółowych ofert dotyczących zapytań.
4. Polityka prywatności.
4.1. Dane osobowe użytkowników są chronione przed ich udostępnianiem osobom
nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze
technicznym i programistycznym.
4.2. Dane osobowe użytkowników będących osobami fizycznymi są chronione zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002
roku, n 101, poz. 926 z późn. zm.)
4.3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w zakresie
zapytania które stworzył.

