
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI  

KOALICJI NA POMOC NIESAMODZIELNYM 

PT. „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Ogólnopolska konferencja Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, zwana w dalszej części 

regulaminu „Konferencją”, odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2019 roku w Warszawie,  

w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 94. 

2. Organizatorem Konferencji jest Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", z siedzibą przy  

ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 

3. Partnerem Logistycznym jest firma OCI Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, 

zwana w dalszej części regulaminu „Partnerem Logistycznym”. 

4. Szczegóły organizacyjne (w tym informacje o programie, lokalizacji, prelegentach) dotyczące 

Konferencji znajdują na stronie: www.niesamodzielnym.pl.  

 

§2 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.niesamodzielnym.pl.  

2. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

3. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa w Konferencji 

decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja zgłoszenia ze strony Organizatora. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. 

5. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu na Konferencję ani noclegów. 

6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 20 listopada 

2019 roku lub po wyczerpaniu miejsc. 

7. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa, rezygnacja z uczestnictwa  

w terminie późniejszym niż 15 listopada 2019 roku wiąże się z poniesieniem przez Uczestnika 

kosztów organizacyjnych w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień Konferencji. Tytułem 

rekompensaty kosztów Uczestnik dokona dobrowolnej wpłaty na konto Organizatora  

(BNP Paribas Bank Polska SA, nr konta: 37 1750 0012 0000 0000 3724 7243) w terminie  

do 7 dni od daty zakończenia Konferencji. 

8. Warunkiem potwierdzenia udziału w Konferencji jest złożenie podpisu przez zarejestrowanego 

Uczestnika na liście obecności dostępnej w dniach i w miejscu gdzie Konferencja będzie się 
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odbywała. Lista obecności  będzie znajdowała się w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu 

rejestracji Uczestników. 

9. W przypadku Uczestnika, który nie złoży podpisu na liście obecności oraz nie dokona 

dobrowolnej wpłaty na rzecz Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia 

Uczestnika z listy osób i podmiotów zapraszanych na przyszłe konferencje organizowane przez 

Koalicję. 

10. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad 

bezpieczeństwa BHP i PPoż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowana jest 

Konferencja. 

11. Przed wejściem na salę, w której odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator  

w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym 

miejscu rejestracji Uczestników. 

 

§3 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z Konferencji, w szczególności na 

stronie internetowej organizatora oraz innych materiałach pokonferencyjnych. 

 

§4 

Ochrona danych osobowych 

 

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników podane Organizatorowi i w związku tym informuje: 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności 

rozporządzeniem 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 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO).  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz Partner Logistyczny. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, 

której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym 

celu.  

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:  

− uczestnictwa Uczestnika w Wydarzeniu oraz w celu obsługi tego uczestnictwa; 

− informowania  Uczestnika w konferencjach opieki długoterminowej organizowanych przez 

Organizatora lub Partnera Logistycznego w kolejnych latach. 

5. Dane osobowe są przechowywane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania.  



 
6. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych,  

a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie 

zgody może nastąpić poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody.  

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy RODO.  

9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne - 

brak podania danych uniemożliwia jednak realizację ww. celów przetwarzania, tj. uniemożliwia 

uczestnictwo Uczestnika w Wydarzeniu. 

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych 

pod adresem biuro@niesamodzielnym.pl. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn od niego 

niezależnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego 

niezależnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji z powodu zdarzeń losowych, od niego 

niezależnych. 

4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Konferencji Organizator zobowiązują się 

powiadomić o tym fakcie Uczestników najpóźniej 7 dni przed planowaną datą Konferencji. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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