REGULAMIN
Międzynarodowej Konferencji UWAGA SMARTFON
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji
UWAGA SMARTFON, która odbywa się w dniu 10 maja 2022 roku.
2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono inaczej, należy
następujące sformułowania traktować następująco:
a) Formularz Rejestracji – zakładka na stronie www.uwagasmartfon.pl,
przeznaczona do zbierania danych uczestników deklarujących udział w
wydarzeniu
b) Rejestracja – proces zgłaszania się uczestników za pośrednictwem
dedykowanego formularza oraz mediów społecznościowych
c) Konferencja – wydarzenie organizowane w dniu 10 maja 2022 roku w
Krakowie pod nazwą Międzynarodowa Konferencja UWAGA SMARTFON
d) Organizator – Fundacja Projekt PL, z siedzibą w Krakowie, Zabłocie 23/1,
z którą można kontaktować się pisząc na adres: kontakt@projektpl.org
e) Uczestnik – osoba fizyczna, zgłoszona do udziału w Konferencji
3. Rejestracja, potwierdzająca udział w wydarzeniu, jest równoznaczna z
akceptacją warunków Regulaminu oraz potwierdzeniem zapoznania się z
zapisami Polityki Prywatności a także klauzuli informacyjnej na podstawie
art. 13 ust 1 i 2 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdy
uczestnik deklarujący obecność zostaje tym samym zaznajomiony z zasadami
zbierania i przetwarzania danych osobowych (w tym wizerunku), celami do
których mogą być wykorzystane, okresem przechowywania oraz
przysługującymi prawami.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie, o czym uczestnicy będą informowani stosownym komunikatem.
§2
Organizacja Konferencji, obostrzenia epidemiczne
1. Międzynarodowa Konferencja UWAGA SMARTFON jest organizowana w trybie
hybrydowym.
2. Możliwe jest uczestnictwo w stacjonarny sposób, na żywo w miejscu jej
zorganizowania (Centrum Kongresowe ICE Kraków) oraz online, za
pośrednictwem streamingu na żywo.
3. Organizator nie odpowiada za brak dostępności usługi streamingu, wywołany
niedostatecznymi warunkami technicznymi do odbioru tej formy komunikacji
online.
4. Ze względu na sytuację epidemiczną należy brać pod uwagę niespodziewane
obostrzenia lub limity, na co Organizator nie ma wpływu i za co nie ponosi
odpowiedzialności.
5. Ze względu na sytuację epidemiczną należy także brać pod uwagę
ewentualność pojawienia się zaleceń lub nakazów (np. zasłanianie ust i nosa,
obowiązkowa dezynfekcja rąk lub obowiązkowe poddanie się mierzeniu
temperatury) – o czym uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie w
przypadku takiej konieczności.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom środków ochrony osobistej, służących
do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, takich jak rękawiczki
jednorazowe lub maseczki.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia Konferencji w całości do
postaci streamingu – w przypadku braku możliwości organizacji w formie
stacjonarnej (na przykład w wyniku nagłego zwiększenia ryzyka
epidemicznego).
8. Uczestnik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych
osobowych (nr telefonu, adres lub inne), jeżeli będzie to niezbędne do celów
związanych z zapobieganiem lub przeciwdziałaniem COVID-19. Podanie
danych jest uzasadnione interesem prawnym Organizatora oraz wynika z
realizacji przepisów prawa.
9. W przypadku ujawnienia zakażenia COVID-19 u Uczestnika wydarzenia,
dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) tego Uczestnika mogą zostać
udostępnione lokalnej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, co jest
podyktowane interesem publicznym w zakresie zdrowia publicznego (art. 9
ust 2 lit i) RODO). W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do
sprzeciwu, na zasadach wyrażonych w art. 21 RODO (szczegółowa informacja
znajduje się w Polityce Prywatności).
§3
Rejestracja na wydarzenie
1. Rejestracji dokonuje się poprzez specjalnie przygotowany w tym celu
formularz, dostępny na stronie www.uwagasmartfon.pl.
2. Do skutecznej rejestracji uczestnictwa niezbędne jest podanie następujących
informacji:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail
c) Nazwa reprezentowanej organizacji (firmy)
3. Podanie danych jest konieczne. Organizator nie przewiduje anonimowych
zgłoszeń.
4. Podając dane osobowe, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z zasadami przetwarzania
danych osobowych, wskazanymi w Polityce Prywatności. Brak potwierdzenia
wymaganych pól skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.
5. Rejestrując swój udział, uczestnik ma możliwość zamówienia Newslettera
Fundacji Projekt PL – zgoda na newsletter jest dobrowolna a wyrażoną w tym
miejscu zgodę można w każdej chwili odwołać.
6. Dokonując rejestracji, uczestnik ma możliwość przesłania organizatorom
wiadomości lub zadania pytań. Jest to pozycja nieobowiązkowa i nie wpływa
na skuteczną rejestrację.
7. Potwierdzeniem rejestracji jest wiadomość, wysyłana na podany w
formularzu adres poczty elektronicznej.
8. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
1. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały wskazane w Polityce
Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej. Oba dokumenty są dostępne na
stronie www.uwagasmartfon.pl
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za umożliwienie uczestnikom
Konferencji zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i Polityką
Prywatności przed dokonaniem rejestracji na wydarzenie.
5. Organizator, który jest Administratorem danych osobowych, zapewnia każdej
osobie możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO na każde
żądanie, jak również jest zobowiązany do realizacji przysługujących
uczestnikom praw.
6. Organizator zapewnia właściwą ochronę danych osobowych poprzez
zastosowanie organizacyjnych i technicznych środków gwarantujących ich
bezpieczeństwo.
7. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można
kontaktować się z organizatorem pisząc na adres: kontakt@projektpl.org
§5
Przepisy końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie
www.uwagasmartfon.pl
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej
3. W sprawach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa

