
Regulamin uczestnictwa w  

06.12.2019 TIK W PIGUCE- Bezpłatne szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli  

 

§1. Postanowienia Ogólne 

1. Definicje. 

a) Konferencja 06.12.2019 TIK W PIGUCE- Bezpłatne szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli  

która odbędzie się w dniu  06 grudnia 2019  roku w Poznaniu  

b) Organizator – Centrum Rozwoju Edukacji EDICON ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań  

c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę 

procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością Google  

d) Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję. 

e) Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale 

mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą 

Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 05 grudnia 2019 r. roku. 

f) Zawarcie umowy - chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres 

e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Konferencji została 

zaakceptowana. 

2. Informacje dodatkowe. 

a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem 

https://www.facebook.com/events/412231366123922/  

b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych 

rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora. 

c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań 

technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z 

dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. 

Zaleca się korzystanie z przeglądarek:  gogle chrome. 

d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 

Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 29.10.2019 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do  
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05.12.2019 

2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://forms.gle/k2EGmP4STjVRDbEh9  

Rejestracja oraz uczestnictwo w Konferencji są całkowicie nieodpłatne. 

3. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola 

oznaczone symbolem (*). 

4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. 

5. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji 

treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celach związanych z realizacją Umowy. 

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w 

nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia 

uczestnictwa w Konferencji. 

 

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Centrum Rozwoju Edukacji Edicon sp. z 

o.o., ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 

pomocą adresu e-mail: iod@edicon.pl. 

3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 

Konferencji. 

4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane 

przez Administratora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe 

będą dodatkowo przetwarzane w celu informowania o usługach i produktach Administratora.  

5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego 

wiedzy i zgody poza przetwarzaniem wynikającym z podstawy właściwego przepisu prawa lub 

decyzji właściwego organu. 

6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas trwania konferencji oraz po jej 

zakończeniu do czasu wygaśnięcia zobowiązań prawnych. Dane osobowe pozyskane w 

celach marketingowych będą przetwarzane przez 7 lat lub do czasu wycofania zgody przez 

Uczestnika. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail oraz numeru telefonu 

podanego podczas rejestracji celem powiadamiania uczestników o zmianach programu 

Konferencji, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę. 

8. Uczestnik Konferencji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do UODO gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o 
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Ochronie Danych Osobowych 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Podczas konferencji przewiduje się utrwalenie wizerunku osób uczestniczących w postaci 

zdjęć fotograficznych, które Organizator może rozpowszechnić w szczególności poprzez 

stronę internetową Organizatora jak i również w materiałach promocyjnych w celach 

sprawozdawczych oraz promujących. 

11. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestnictwie wyraża zezwolenie na nieodpłatne i 

nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku.  

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

12. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji w 

dowolnym czasie, bez podania przyczyny. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas 

rejestracji na Spotkaniu celem powiadamiania uczestników Spotkania o zmianach programu 

Konferencji, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę. 

15. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu 

mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

Organizatora: szkolenia@edicon.pl Aby ułatwić proces rozpatrywania reklamacji, Organizator 

prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, 

oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia 

reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia 

reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 31 dni do złożonej reklamacji i drogą 

elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych 

działaniach. 

16. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON ul. 

Kościuszki 57, 61-891 Poznań  oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem 

szkolenia@edicon.pl  

17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją. 

18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż 

Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy 

Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca 

Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 

19. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń 

porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video 

i/lub foto) wystąpienia keynote speakera. 

20. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 
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zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

21. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 


