IX Kongres E(x)plory
I.

Organizatorem IX Kongresu E(x)plory, zwanego dalej Kongresem, jest Fundacja
Zaawansowanych Technologii.

II.

Termin i miejsce Kongresu: 23-24 października 2019, Pomorski Park NaukowoTechnologiczny Gdynia.

III.

Czas trwania –23 października 2019 11:00-17:40, 24 października 2019 – godz. 9:00 –
15:00

IV.

Kongres składa się z wykładów, warsztatów i debat.

V.

Warunkiem uczestnictwa w otwartym Kongresie jest rejestracja poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie www.kongres.explory.pl oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej

VI.

Uczestnictwo w Kongresie jest płatne. Koszt uczestnictwa to 120 zł netto. W ramach
opłaty rejestracyjnej uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz obiad w
trakcie obu dni konferencji oraz materiały konferencyjne.

VII.

Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty
do 14 dni od momentu zakupu, nie później niż do 9 października 2019 r.

VIII.

Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji. Reklamację należy zgłosić na adres
organizatora Kongresu biuro@fzt.org.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni.

IX.

Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną i administracyjną.

X.

Za zapewnienie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy medycznej na terenie
Kongresu odpowiada Organizator.

XI.

Osoby obecne na Kongresie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać regulaminu.

XII.

Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatorów.

XIII.

Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren Kongresu materiałów niebezpiecznych:
broni, petard, zimnych ogni, rac, itp. oraz alkoholu i środków odurzających.

XIV.

Zabrania się niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.

XV.

Uczestnicy imprezy mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez
Organizatorów.
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XVI.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy
osobistych uczestników Kongresu w czasie jego trwania.

XVII.

Organizatorzy
zastrzegają
sobie
prawo
czasowych poszczególnych punktów Kongresu.

do

zmian

i

przesunięć

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
XVIII.

Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem i
udziałem w IX Kongresie E(x)plory jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, z
siedziba w Warszawie 00-341, przy ul. Radnej 12. NIP: 118-205-96-88
KRS: 0000379454.

XIX.

Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl

XX.

Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie IX Kongresu E(x)plory.
b) Tworzenie analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa
prawna: art.6 ust.1 c RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) przez
okres lat 5,
c) Marketing bezpośredni związany z udziałem w IX Kongresie E(x)plory (podstawa
prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres
lat 5.
XXI.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w
pkt.2) o:
sprostowanie danych
usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie
takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
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XXII.

Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

XXIII.

Udział w Kongresie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności
poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach
internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach
przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany
przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu
jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do
wynagrodzenia.
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