REGULAMIN UCZESTNICTWA I REJESTRACJI W KONGRESIE ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
§1.
Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia
uczestnictwa w Kongresie oraz określają ogólne zasady uczestnictwa,
rejestracji i zmiany rejestracji Uczestników Kongresu Żeglugi Śródlądowej
(zwanego dalej Kongresem), który odbędzie się 20 września 2018 roku na
terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.
2. Organizatorem Kongresu jest Opolski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
3. Wszelkie informacje nt. Kongresu oraz Organizatorów umieszczone
są na stronie internetowej www.kongreszeglugi.pl
4. Uczestnikami Kongresu są eksperci i specjaliści z kraju i z zagranicy,
zajmujący się tematyką żeglugi śródlądowej oraz osoby fizyczne, które
wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz biorą udział w Kongresie.
5. Udział w Kongresie jest bezpłatny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz zmiany składu
prelegentów i panelistów Kongresu Żeglugi Śródlądowej oraz do odwołania
samego Kongresu, o czym uczestnicy będą informowani na stronie
internetowej www.kongreszeglugi.pl.
W zakresie tym Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

§2.
Uczestnictwo w Konferencji
1. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie odbywa się WYŁĄCZNIE poprzez
wypełnienie
formularza
on-line
znajdującego
się
na
stronie
www.kongreszeglugi.pl Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane
wymagane w formularzu rejestracyjnym. Po zakończeniu rejestracji
Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem
udziału.
2. Rejestracja potrwa do 14 września 2018 r. (włącznie). Organizator zastrzega
sobie możliwość wydłużenia terminu rejestracji.
3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu, a także łączy się z obowiązkiem
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody
na przetwarzanie podanych danych uniemożliwia wysłanie formularza
i dokonanie rejestracji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników
i publikowania nazw firm i instytucji wraz ze stanowiskami osób biorących
udział w Kongresie.
8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresu. Rezygnacja
Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej
wysłanej:
a) Pocztą Polską na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
b) na adres e-mail mailto:kontakt@kongreszeglugi.pl.:
-jako zeskanowany ręcznie podpisany dokument
-dokument .pdf z elektronicznym podpisem
9. Organizator podejmuje starania aby zapewnić bezpieczeństwo przekazu
elektronicznego ale nie może zapewnić, że przekazy te są wolne
od złośliwego lub szkodliwego oprogramowania. W związku z tym Uczestnik,
mając świadomość tego ryzyka, podejmie właściwe kroki celem sprawdzenia
przekazów pod kątem obecności tego typu oprogramowania komputerowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
działaniem złośliwego lub szkodliwego oprogramowania zainstalowanego
przez Uczestnika w związku z odbiorem przekazu elektronicznego
od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do treści każdego
przekazu elektronicznego, który wpływa do jego systemów elektronicznych
lub jest z nich wysyłany.
§3
Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować
warunki organizacyjne Kongresu zgodne z opisem na stronie internetowej
www.kongreszeglugi.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych lub sytuacji wyjątkowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia
lub zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Kongresu.

§4
Odpowiedzialność Uczestnika
1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem
i zaakceptować jego zapisy.
2. Uczestnik Kongresu biorący udział w dyskusji nie może wypowiadać
się w sposób obraźliwy, prowokacyjny, rasistowski oraz naruszać dóbr
osobistych, uczuć religijnych i godności osób trzecich.
3. Zabrania się na terenie Centrum Wystawienniczo Kongresowego bez zgody
Organizatora prowadzić działalności handlowej, rozdawania ulotek
i materiałów reklamowych, a także prowadzenia agitacji i zbiórek.
4. Koszty przejazdu na Kongres, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia
związanego z udziałem w Kongresie Uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w trakcie Kongresu
i w tym zakresie musi przestrzegać poleceń Organizatora oraz właściwych
służb, w tym Policji, Straży Pożarnej oraz ratownictwa medycznego.
6. Zabrania się wnoszenia na teren, na którym odbywa się Kongres napojów
alkoholowych, substancji psychoaktywnych oraz broni i innych przedmiotów
niebezpiecznych.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Kongres.

§5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Kongresu
jest Wojewoda Opolski z siedzibą i adresem Opolski Urząd Wojewódzki w
Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email
iod@opole.uw.gov.pl lub listownie pod adresem Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
3. Od Uczestników Kongresu będą zbierane następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) adres email,
3) nazwa instytucji,
4) wizerunek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego
do przeprowadzenia rejestracji.

5. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia Kongresu, w tym stworzenia listy uczestników
oraz w celu publikacji wizerunku Uczestników w materiałach informacyjnych
i promocyjnych, a także w celach archiwizacyjnych.
6. W czasie trwania Kongresu Organizator lub przedstawiciel mediów mogą
przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego
z Uczestników, Moderatorów, Prelegentów i Panelistów w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
7. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu
bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez
Administratora.
8. Administrator będzie przetwarzał wskazane w § 5 pkt 3 dane osobowe
Uczestników na podstawie:
a) prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym
jest umożliwienie Uczestnikom Kongresu wzięcia w nim udziału,
organizacja i przeprowadzenie Kongresu, publikacja informacji
o Kongresie,
b) dobrowolnej zgody, wyrażonej przez Uczestnika Kongresu, tj. art. 6 ust.
1 lit. a) RODO,
c) przepisów prawa, tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO, dotyczących
archiwizowania dokumentów.
9. Dane osobowe Uczestników Kongresu nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa,
ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie i umożliwienia
Organizatorowi zorganizowania Kongresu. Ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości wzięcia udziału w Kongresie.
12. Osoby, których dane przetwarza Organizator, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane dotyczą.
13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, D
U.UE.L.2016.119.1).
14. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa
danych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie
poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane
osobowe będą chronione zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
2. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
Regulaminem stosuje
się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………..2018 r.

