Regulamin Konferencji
„Forum e-Zdrowia. Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia”.
18 – 19 wrzesień 2018 r. Sopot (dalej: ”regulamin”).

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
























Regulamin – niniejszy dokument;
Administrator - osoba fizyczna lub osoba prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
Cele Konferencji – cele wymienione w § 1 ust.7 Regulaminu;
Konferencja lub zamiennie Forum – trzecia edycja konferencji zatytułowanej „Forum e-Zdrowia.
Cyfrowa Transformacja w obszarze zdrowia”, która ma odbyć się Sopocie w dniach 18-19 września
2018 r;
Uczestnik Konferencji lub zamiennie Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego poprzez stronę www. i
otrzymała od Organizatora potwierdzenie akceptacji jej uczestnictwa w Forum;
Uczestnik Instytucjonalny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną,
który/która zawarła z Organizatorem umowę dot. udziału w Konferencji;
Organizator – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku, , Al. Zwycięstwa 42
a wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000241772, adres e-mail: kontakt@ptpz.pl;
Współorganizatorzy – podmioty wymienione w takim charakterze przez Organizatora na stronie www.;
strona www – http://forum2018.forumezdrowia.pl/; strona dedykowana Konferencji, w szczególności
przeznaczona do przekazywania przez Organizatora komunikatów, informacji itp.;
Prelegent – czynny uczestnik Konferencji, tj. osoba, która wygłosi na Konferencji referat, wystąpienie,
przedstawi prezentację lub plakat, których zakres lub konspekt zostanie zaakceptowany przez
Organizatora lub weźmie udział w dyskusji panelowej; Prelegentem może być tylko osoba fizyczna
zaproszona przez Organizatora w celu wyżej określonym;
Delegat – osoba fizyczna wytypowana do udziału w Konferencji przez Uczestnika Instytucjonalnego,
Współorganizatora lub Partnera i zaakceptowana przez Organizatora (w tym charakterze);
Program Konferencji lub zamiennie Program - dokument o tej nazwie zamieszczony przez Organizatora
na stronie www; Program może ulegać zmianom na zasadach określonych w Regulaminie;
Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Ograniczenie przetwarzania – przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego
przetwarzania;.
Profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się;
Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
Odbiorca– osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia
się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą
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otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców;
Zgoda osoby, której dane dotyczą - dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,
którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,
przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych;
Dane osobowe– wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej ("osobie, której dane dotyczą lub zamiennie także „podmiot danych"); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w
szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej;
Uzurpator – osoba fizyczna, której obecność na Warsztatach lub/i Konferencji nie została
zaakceptowana przez Organizatora, a która bez zgody Organizatora bierze/ weźmie udział, choćby w
części Warsztatów lub w części Konferencji;
RODO – rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119); tekst RODO jest dostępny na stronie Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych „ uodo.gov.pl”.
Zgłaszający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała
zgłoszenia swojego udziału w Warsztatach lub/i Konferencji poprzez formularz zgłoszeniowy zawarty
na stronie www.;
Warsztaty – wydarzenia przedkonferencyjne zaplanowane przez Organizatora na dzień 17 września
2018 r., których tematyka została przedstawiona w Programie; w Warsztatach mogą uczestniczyć tylko
Ci Uczestnicy, których udział w nich został zaakceptowany przez Organizatora oraz inne osoby, których
udział Organizator zatwierdził/zaakceptował;
-Imprezy towarzyszące – wydarzenia okołokonferencyjne zaplanowane przez Organizatora, nie objęte
ani Warsztatami ani Forum, w tym wydarzenie wieczorne w dniu 18.09.2018, kolacja w dniu
17.09.2018; niniejszy Regulamin nie uprawnia Uczestnika do uczestnictwa w tych imprezach, w
szczególności w kolacji, chyba że w odrębnej Umowie Organizatora z Uczestnikiem lub Organizatora ze
Uczestnikiem Instytucjonalnym zostanie wyraźnie postanowione inaczej.
Utwór – każde dzieło mające status „utworu” w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, które odpowiednio zostało stworzone, przygotowane , dostosowane, udostępnione,
zaprezentowane czy wypowiedziane dla potrzeb Warsztatów lub Konferencji, w tym plakaty, rysunki,
publikacje, prezentacje, prelekcje, referaty, komunikaty konferencyjne, wypowiedzi i inne treści lub
obrazy dostarczone Organizatorowi odpowiednio przed, podczas lub po Warsztatach lub Konferencji.
Pojęcie „Utwory” obejmuje każdy utwór mający status Utworu;

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Trzecia edycja konferencji zatytułowanej „Forum e-Zdrowia . Cyfrowa Transformacja w obszarze zdrowia”
odbywa się w dniach 18-19 września 2018 r. w Sopocie. Konferencja ta zostanie poprzedzona Warsztatami,
które będą miały miejsce 17 września 2018 r. również w Sopocie, a w których będą uczestniczyć Ci Uczestnicy i
2

te osoby, którzy wyrazili zamiar takiego uczestnictwa i których udział w nich został zaakceptowany przez
Organizatora.
1.2. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku.
1.3. Forum w zamierzeniu Organizatora i Współorganizatorów ma stanowić międzynarodowe spotkanie liderów
e-zdrowia, profesjonalistów medycznych, reprezentantów pacjentów oraz przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej, realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia.
1.4. Postanowienia Regulaminu wiążą:







Uczestników, Prelegentów, Delegatów,
Organizatora i Współorganizatorów,
Partnerów, w zakresie nieuregulowanym umową z nimi zawartą;
Użytkowników instytucjonalnych w takim zakresie, w jakim odrębne umowy zawarte przez nich z
Organizatorem nie stanowią inaczej;
Uzurpatorów, w takim zakresie w jakim są do nich adresowane;
inne podmioty w takim zakresie, w jakim są do nich adresowane.

Wymienione wyżej podmioty poprzez pierwszą czynność objętą Regulaminem, np. poprzez zgłoszenie udziału,
akceptują Regulamin.
1.5. Zastrzega się, że Uzurpator może zostać wyproszony przez Organizatora odpowiednio z Warsztatów lub
Konferencji, a także wezwany przez Organizatora do pokrycia opłat i kosztów jego uczestnictwa w Warsztatach
(choćby ich części) lub Forum (choćby jego części); opłatę taka Organizator ustala ryczałtowo w kwocie 3000
PLN netto ( co obejmuje 500 PLN w odniesieniu do Warsztatów i pozostałą kwotę w odniesieniu do
Konferencji); Organizator skalkuluje też ew. koszty na podstawie faktur VAT lub rachunków wystawionych na
rzecz Organizatora w związku z Warsztatami i Konferencją.
1.6. Akceptacji Organizatora nie można domniemywać. Akceptacja to tylko oświadczenie Organizatora, w
którym wyraźnie wyraża on zgodę.
1.7. Cele Konferencji obejmują:









wymianę informacji, wiedzy, doświadczeń i stanowisk odnoszących się do obszaru cyfrowej
transformacji w ochronie zdrowia oraz stworzenie klimatu/zasobów/instrumentów do takiej wymiany
(zakres określa Organizator);
wymianę informacji, wiedzy, doświadczeń i stanowisk co do wykorzystania potencjału cyfrowej
rewolucji w obszarze zdrowie czy dokonania cyfrowej transformacji w tym obszarze,
określenie postulatów co do dostosowania form opieki zdrowotnej i społecznej do nowych oczekiwań,
percepcji oraz możliwości zróżnicowanych grup pacjenckich;
formułowanie przez Uczestników, Prelegentów, Delegatów, Uczestników Instytucjonalnych,
Organizatora, Współorganizatorów oraz Partnerów w miarę możliwości wspólnych rekomendacji,
wniosków i postulatów co do kierunków rozwoju, kontynuacji lub zmian w odniesieniu do obszaru
cyfrowej transformacji w ochronie zdrowia, adresowanych m. in. do decydentów instytucjonalnych;
upowszechnianie wiedzy o treściach wypowiedzianych podczas Warsztatów i Konferencji m. in.
poprzez stronę www. czy w winnych mediach oraz poprzez komunikatory społeczne;
zgromadzenie w jednym miejscu i czasie interesariuszy rynku ochrony zdrowia, w szczególności zaś
organizacji, niezależnie od statusu prawnego, obecnych na tym rynku poprzez świadczenie usług,
prowadzenie badań, w tym naukowych, przedstawicieli zawodów medycznych realizujących
świadczenia zdrowotne w ramach form określonych ustawą o działalności leczniczej , a także w tzw.
ustawach branżowych;
3




podzielenie się treściami prezentowanymi podczas Konferencji z innymi gremiami;
próbę stworzenia pozakonferencyjnej, o ile będzie to możliwe stałej, platformy wymiany wiedzy i
doświadczeń obejmującej także interesariuszy rynku cyfrowej transformacji w ochronie zdrowia.

(Cele Konferencji obejmujące także cele, które przypisane są Warsztatom).
1.8. Organizator dochowa starań, by Program Warsztatów i Konferencji został zrealizowany, a planowane
miejsce i termin ich odbycia – zachowane, ale nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie. Organizator
zastrzega, że z uwagi m.in. na naturę tego rodzaju imprezy, w tym wpływ osób trzecich na jej przebieg, w
szczególności zaś Współorganizatorów, Partnerów, Uczestników Instytucjonalnych, podmiotów dostarczających
usługi najmu powierzchni, nagłośnienie, transmisję, catering i inne usługi gastronomiczne mogą zajść zmiany w
Programie, a miejsce lub/ i termin Warsztatów lub/i Konferencji odpowiednio zmieniony lub przesunięty.
1.9. Organizator deklaruje wolę podjęcia działań w celu rozpowszechniania, w granicach i w miarę jego
możliwości, treści przedstawionych podczas Warsztatów i na Konferencji, m. in. poprzez stronę www. i za
pośrednictwem interesariuszy, w tym Partnerów, Współorganizatorów i Uczestników Instytucjonalnych.
Organizator nie czyni jednak żadnych gwarancji powodzenia w zakresie osiągnięcia Celów Konferencji.
1.10. Uczestnicy, Delegaci i Prelegenci i inni uczestnicy Warsztatów lub/i Konferencji są zobowiązani stosować
się do zasad korzystania z obiektów, w których będą miały miejsce ww. imprezy, w tym obowiązujących tam
przepisów wewnętrznych (np. regulaminów korzystania/pobytu itp...). Organizator zastrzega, że naruszenie
ww. przepisów wewnętrznych może skutkować wyproszeniem osoby, która dopuściła się takiego zachowania
odpowiednio z Warsztatów lub z Konferencji. Uprasza się o zapoznanie z ww. przepisami wewnętrznymi.
Organizator na prośbą uczestnika udzieli informację o miejscu, w którym są dostępne
1.11. Uczestnik Instytucjonalny, Partner, Współorganizator ponoszą odpowiedzialność za działania lub
zaniechania swoich Delegatów podczas odpowiednio Warsztatów lub Konferencji jak za swoje własne działania
i zaniechania. O ile odrębne umowy wiążące Organizatora z odpowiednio Uczestnikiem Instytucjonalnym,
Partnerem lub Współorganizatorem dot. Forum nie stanowią inaczej, nieobecność Delegata w Warsztatach lub
Konferencji lub ich części, niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, nie zwalnia ww. podmiotów od
dokonania płatności na rzecz Organizatora określonej w ww. umowach odrębnych (tak jakby Delegat ten
uczestniczył w Warsztatach lub/i Konferencji stosownie do uzgodnień poczynionych w ww. umowach między
Organizatorem i nimi). Uczestnik będący jednocześnie Delegatem uczestnicy w Warsztatach lub/ i Konferencji
na zasadach określonych umową odrębną zawartą z podmiotem delegującym go, a w zakresie nią
nieuregulowanym zasady jego uczestnictwa określa Regulamin.

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach lub/i Konferencji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie www. Organizator w szczególnych okolicznościach może dopuścić także inne,
uzgodnione z nim formy zgłoszenia. Osoba zgłaszająca winna dokonać wyboru spośród zdarzeń
przedkonferencyjnych i konferencyjnych ujętych w ww. formularzu.
2.2. Samo zgłoszenie nie gwarantuje Zgłaszającemu możliwości uczestnictwa w Imprezach towarzyszących,
Warsztatach, lub/ani w Konferencji.
2.3. Zgłoszenie będzie podlegało wewnętrznej procedurze akceptacji przez Organizatora. Organizator
rozważając akceptację będzie brał pod uwagę m. in. realizację Celów Konferencji, ograniczenia finansowe,
alokacyjne, czasowe etc. Organizator nie jest zobowiązany do ujawniania przyczyn akceptacji tudzież odmowy
akceptacji zgłoszenia. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia jest dokonywane automatycznie przez system
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informatyczny Organizatora. Zastrzega się, że samo otrzymanie przez Zgłaszającego potwierdzenia otrzymania
przez Organizatora formularza zgłoszeniowego nie stanowi wymaganej dla udziału w Warsztatach i Konferencji
akceptacji Organizatora. Zastrzega się, że Organizator może dokonać także akceptacji częściowej, to jest takiej,
która dotyczy udziału tylko w wybranych Imprezach towarzyszących, zdarzeniach przedkonferencyjnych lub / i
konferencyjnych wskazanych przez Zgłaszającego w ww. formularzu.
2.4.Decyzja co do akceptacji lub odmowy akceptacji zgłoszenia w całości lub w części będzie doręczana
Zgłaszającemu na wskazany przez niego adres e-mail. W wyjątkowych okolicznościach Organizator może
dokonać takiego doręczenia w inny sposób.
2.5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w terminie 24 (dwadzieścia cztery) godzin począwszy od
godziny wysłania zgłoszenia Organizatorowi przez Zgłaszającego, winien on skontaktować się z Organizatorem
(parametry kontaktowe zostały podane na stronie www. w ramach zakładki : Kontakty) w celu wyjaśnienia
takiego stanu rzeczy.
2.6. Udział Uczestników i Prelegentów w Forum jest nieodpłatny. Organizator nie organizuje transportu
Uczestnika na i z miejsca Warsztatów, na i z miejsca Konferencji ani nie zapewnia mu noclegu. Organizator nie
ponosi żadnych kosztów pobytu Uczestnika ani na Warsztatach ani na Konferencji, chyba że wyraźnie
oświadczył o ich pokryciu. W braku odrębnego uzgodnienia z Organizatorem tudzież zaproszenia dokonanego
przez Organizatora, Uczestnik, Delegat, Uczestnik Instytucjonalny nie mają prawa uczestnictwa w Imprezach
towarzyszących.
2.7.Zastrzega się, że Program Konferencji oraz Warsztatów może ulec zmianie; o zmianach tych na bieżąco
zainteresowani, w tym Uczestnicy, Prelegenci, Delegaci, Uczestnicy Instytucjonalni, Partnerzy,
Współorganizatorzy, będą informowani na stronie www. lub już w toku Forum przez Organizatora. Wymienione
wyżej zmiany mogą wynikać z różnych przyczyn, do których ujawnienia Organizator nie jest zobowiązany. W
szczególności u podstaw zmian mogą leżeć nieprzybycie danego Prelegenta, choroba Prelegenta, rezygnacja
Prelegenta z uczestnictwa w Forum, przedłużenie się sesji konferencyjnej lub panelu.
2.8. Uczestnicy, Prelegenci, Uczestnicy Instytucjonalni, Delegaci, Współorganizatorzy, Partnerzy oraz inni
zainteresowani winni odwiedzać stronę www. celem uzyskania najnowszych informacji / komunikatów od
Organizatora dot. Warsztatów lub Konferencji oraz dostępu do aktualnego Programu.
2.9. Uczestnik ma prawo uczestniczyć na zasadach określonych w Regulaminie w wybranych przez niego w
ramach zgłoszenia zdarzeniach, o ile jego udział w nich został zaakceptowany przez Organizatora. W toku
Warsztatów lub / i Konferencji Organizator na prośbę Uczestnika może, w miarę możliwości , umożliwić
Użytkownikowi zmianę wydarzeń, w których będzie On uczestniczył. Zmiana taka dla swej ważności wymaga
potwierdzenia przez personel zatrudniony przez Organizatora, obecny przy stoliku recepcyjnym, znajdującym
się w Hotelu Sheraton w Sopocie.
2.10.Uczestnik ma także prawo do korzystania z napoi i poczęstunku oraz obiadu w dniu lub dniach, w którym
lub których jego udział w Warsztatach lub/i Konferencji został zaakceptowany, serwowanych podczas przerw
komunikowanych przez Organizatora. Zastrzega się, że przerwy wskazane w Programie mogą ulec zmianie.
Zmiany takie na bieżąco podczas wydarzeń warsztatowych lub konferencyjnych będzie komunikował
Organizator, moderator lub inna upoważniona przez Organizatora osoba. Uprasza się o śledzenie ww.
komunikatów. Zastrzega się jednocześnie, że Uczestnikowi, Delegatowi, Prelegentowi ani Użytkownikowi
Instytucjonalnemu ani żadnemu innemu zainteresowanemu podmiotowi nie przysługują roszczenia z tytułu
nieskorzystania z napojów i posiłków podczas przerw , nawet jeżeli przerwy te będą miały miejsce w innym
terminie aniżeli określony w Programie.
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2.11. W Konferencji mogą uczestniczyć jedynie Delegaci, Prelegenci i Uczestnicy oraz ew. inne osoby, których
udział został uzgodniony (wyraźna zgoda) z Organizatorem, w szczególności przewidziany w umowie odrębnej z
Użytkownikiem Instytucjonalnym.
2.12 Delegacji, Prelegenci, Uczestnicy i Uczestnicy Instytucjonalni po przybyciu na Warsztaty lub Konferencję
winni zgłosić się w recepcji celem dokonania wpisu na listę obecności oraz odebrania materiałów
konferencyjnych przygotowanych przez Organizatora, a także – w odniesieniu do osób fizycznych –
identyfikatora.
Identyfikator może zawierać następujące dane: imię, nazwisko, afiliacja, status uczestnictwa; np.: prelegent.
Jeżeli dane podane na identyfikatorze byłyby błędne lub budziły z innych przyczyn sprzeciw czy wątpliwości ww.
osób, winny one zwrócić się z żądaniem korekty takiego stanu rzeczy do osoby obsługującej z ramienia
Organizatora stanowisko recepcyjne w czasie Warsztatów lub Konferencji. W braku takiej możliwości uprasza
się o dokonanie ww. żądania drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie www.
2.13. Identyfikator ma na celu ustalenie statusu uczestnika w Warsztatach i Konferencji, w szczególności zaś
wyeliminowanie z niej Uzurpatora. Gwoli uniknięcia wszelkich nieprozumień uprasza się o noszenie
identyfikatorów wydanych przez Organizatora. Utrata identyfikatora winna zostać niezwłocznie zgłoszona na
recepcji .
2.14.Uczestnik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z udziału w odpowiednio w Warsztatach lub Forum bez
podania przyczyny. Z tytułu rezygnacji Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów, opłat, kar ani nie jest
zobowiązany do zapłaty ew. odszkodowania za szkody poniesione przez Organizatora w związku z rezygnacją.
Uczestnik proszony jest jednak o poinformowanie Organizatora o rezygnacji telefonicznie lub elektronicznie.
Dane kontaktowe są podane na stronie www. Rezygnacja skutkuje wygaśnięciem uprawnienia do udziału w
odpowiednio Warsztatach lub Konferencji, w tym prawa do korzystania z napojów i posiłków przygotowanych
przez Organizatora lub na jego zamówienie dla Uczestników.
2.15.
Organizator szczególne znaczenie przywiązuje do przeprowadzenia Warsztatów i Konferencji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi praktykami i zasadami współżycia społecznego. Uczestnik,
Delegat, Prelegent, Użytkownik Instytucjonalny , Partner i Współorganizator winni zgłaszać Organizatorowi lub
osobom przez niego wyznaczonym do kontaktów wszelkie przypadki naruszenia prawa oraz zachowań
niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, np. zachowań o charakterze wulgarnym, nieprzyzwoitych,
dyskryminujących, uznanych powszechnie za niegrzeczne lub obelżywie.
2.16.
Osoby, o których mowa w pkt 2.15 powyżej winny niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi wszelkie
przejawy naruszenia ochrony danych osobowych, z którymi zetkną się, lub o których się dowiedzą, podczas
Warsztatów i Konferencji lub nawet uzasadnionych podejrzeń, że do takich naruszeń doszło. Osoby te uprasza
się o zachowanie szczególnej wrażliwości w odniesieniu do ew. naruszeń ochrony danych osobowych.

§ 3. Transmisja on-line, nagrywanie dźwięku i obrazu, zdjęcia z przebiegu Warsztatów i Konferencji.
3.1. Dla realizacji Celów Konferencji Organizatorzy mogą w czasie realnym transmitować on-line przebieg
Konferencji lub jej części. Zasady dostępu do transmisji zostaną zamieszczone na stronie www. Zastrzega się
jednocześnie, że liczba użytkowników jest ograniczona, a o dostępie do transmisji on-line decyduje kolejność
zgłoszeń. Oryginalne nagranie z przebiegu Konferencji, jej części, tudzież nagranie poddane procesowi obróbki,
Organizator zamierza zamieścić na stronie www. Organizator dołoży starań, lecz nie gwarantuje ciągłości ww.
transmisji ani jej odpowiedniej jakości.
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3.2. Organizator będzie również robił zdjęcia podczas Warsztatów i Konferencji, których część zostanie
zamieszczona na stronie www.
3.3. Podkreśla się, że nagrania i zdjęcia, o których mowa w pkt 3.1-3.2. powyżej, mogą objąć wizerunki i
wypowiedzi (obraz i dźwięk) osób fizycznych obecnych podczas ich dokonywania, jak i znaki towarowe, loga,
prezentacje, standy i inne przedmioty objętą ochroną prawa własności intelektualnej, które znajdą się w kadrze
odpowiednio kamery lub/i aparatu fotograficznego w miejscach prowadzenia Warsztatów lub na salach
konferencyjnych. Standy, prezentacje i inne przedmioty należące do Użytkowników Instytucjonalnych,
Współorganizatorów, Partnerów i ew. innych podmiotów zostaną zamieszczone w ww. miejscach tylko, o ile
takie uzgodnienia zostały poczynione przez nich z Organizatorem. Przedmioty nie objęte powyższymi
uzgodnieniami mogą zostać usunięte przez Organizatora na koszt ich właściciela.
3.4.Organizator jest uprawniony, bez żadnej odpłatności z tego tytułu, do korzystania z wizerunków i
wypowiedzi objętych ww. nagraniami i zdjęciami, dla realizacji Celów Konferencji, przez czas nieokreślony i bez
ograniczeń terytorialnych, w tych ich utrwalania, zwielokrotniania i/lub rozpowszechniania, dowolną, znaną w
dacie ich dokonywania techniką, w tym cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, on line,
także z urządzeń mobilnych typu smarfon, IFON, Blue Ray, telefon komórkowy, także na dowolnym, znanym w
dacie dokonywania odpowiednio nagrania czy robienia zdjęcia na nośniku, w tym CV, DVD, papierze, a także do
ich publicznego udostępniania, również w ramach chmur obliczeniowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym z terytoriów i na terytoriach państw trzecich
w rozumieniu RODO, z prawem do dalszego udzielania prawa do korzystania z ww. wizerunków i wypowiedzi w
ramach granic wyżej określonych.

§4. Licencja na korzystanie z Utworów
4.1. Podmioty praw autorskich lub inne podmioty uprawnione udzielają, a Organizator nabywa niewyłączne
licencje do korzystania z Utworów w całości lub w części dla realizacji Celów Konferencji na następujących
polach eksploatacji:







w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego techniką cyfrową oraz
każdą inną znaną w dniu 17 września 2018 r.;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej, co obejmuje także
każdą znaną w dniu 17 września 2018 r. technikę rozpowszechniania - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym on-line, w Internecie, Intranecie, chmurach obliczeniowych;
zezwalanie na wykonywanie praw autorskich zależnych do Utworów (licencja na korzystanie z praw
zależnych do opracowań Utworów) w ramach ww. pól eksploatacji, także on-line , w tym w ramach
chmur obliczeniowych.

4.2. Każda licencja, o której wyżej mowa, zostaje udzielona na czas nieokreślony , bez żadnych ograniczeń
terytorialnych. Podmiot praw autorskich majątkowych lub inny podmiot uprawniony zobowiązuje się do
niewypowiadania licencji; jeżeli jednak to uczyni wbrew powyższemu zobowiązaniu, okres wypowiedzenia
wynosi 6 (sześć) lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
4.3. Licencje, o której wyżej mowa uprawniają Organizatora do udzielania sublicencji.
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4.4.Podmioty praw autorskich osobistych do Utworów zobowiązują się do niewykonywania swoich praw przez
czas obowiązywania licencji w stosunku do Organizatora i podmiotów, którym udzielił on sublicencji.
Organizator ma prawo wykonywać autorskie osobiste do Utworów w zakresie:




prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania;
decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności;
nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.

4.5. Licencje, o których wyżej mowa zostaje udzielona odpowiednio do momentu (patrz definicja „Utworu”
przyjęta w Regulaminu) z datą dostarczenia, w tym elektronicznie, zaprezentowania, przekazania
Organizatorowi lub udostępnienia w inny sposób dla potrzeb Warsztatów lub Konferencji. Datę udzielenia
licencji w odniesieniu do danego Utworu określa zdarzenie, które nastąpi jako pierwsze.
4.6. Udzielający licencji, o których wyżej mowa oświadcza, że jest uprawniony do tego i że korzystanie z licencji
w zakresie określonym Regulaminem przez Organizatora i podmioty, którym Organizator udzieli sublicencji nie
naruszy praw ani dóbr osób trzecich. W przypadku jednak, gdyby do naruszenia takiego doszło, udzielający
licencji Organizatorowi ponosi pełną odpowiedzialność za szkody tym spowodowane.

§ 5.Przetwarzanie danych osobowych. Wykonanie obowiązku informacyjnego z art. 13 i art. 14 RODO
5.1. Organizator jest administratorem danych osobowych:







Zgłaszających,
Uczestników,
Prelegentów,
Delegatów,
Uczestników Instytucjonalnych mających status osób fizycznych,
ewentualnych nieobjętych powyższym zestawieniem osób fizycznych oddelegowanych/wytypowanych
przez gości, w tym gości instytucjonalnych, Organizatora lub/i Współorganizatorów.

(Zastrzega się jednocześnie, że gościem Organizatora lub Współorganizatorów mogą być tylko podmioty
odpowiednio zaproszone przez Organizatora do udziału w Warsztatach lub / i Forum; kandydatury osób
oddelegowanych/wytypowanych przez ww. gości do udziału w którymkolwiek z ww. wydarzeń podlegają
również uprzedniej akceptacji Organizatora)
Wyżej wymienione osoby fizyczne (pkt 5.1.) są dalej łącznie określane „Docelowymi uczestnikami Konferencji”.
5.2. Organizator jest administratorem danych osobowych (wizerunek, głos, ew. inne dane o statusie danych
osobowych, np. dane podane na identyfikatorze) osób fizycznych, obsługujących Warsztaty lub/i Konferencję,
także - osób fizycznych, oddelegowanych/wytypowanych/zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
przez Organizatora do realizacji Celów Konferencji, których dane osobowe zostaną, i o ile, utrwalone przez
Organizatora podczas dokonywania nagrań i zdjęć, o których mowa w § 3 Regulaminu, zwanych dalej łącznie
„Wykonawcami”. Wprawdzie Organizator nie jest co do zasady zainteresowany nagrywaniem tych osób, to
jednak, wobec natury transmisji czy procesu robienia zdjęć na takich imprezach jak Warsztaty czy Konferencja,
jest nieuniknione ich dokonywanie. W stosunku do ww. osób fizycznych oddelegowanych
/wytypowanych/zatrudnionych przez Organizatora dla realizacji Celów Konferencji – przetwarzanie obejmuje
również inne dane : imię, nazwisko oraz inne dane podane przez nie Organizatorowi dla celów wzajemnych
rozliczeń lub/ i dokonywania ustaleń przed – i pokonferencyjnych, a także realizowania przez nie zadań/misji
lub świadczeń podczas Warsztatów i/lub Konferencji.
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5.3. Podmiotami danych osobowych, o których mowa w dalszej części Regulaminu są Docelowi uczestnicy
Konferencji i Wykonawcy. W ramach § 5 Regulaminu Organizator (zwany dalej także „my”) wykonuje wobec
tych wszystkich podmiotów obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13, a jeżeli dane te zostały
udostępnione Organizatorowi przez inny podmiot niż podmiot danych osobowych -14 RODO. Dla lepszego
przekazu informacji objętych tym obowiązkiem zwracamy się do podmiotów danych osobowych per:
„Pani/Pan/Państwo”.
5.4.Oświadczamy, że możliwa jest taka sytuacja, w której Pana/Pani/Państwa dane osobowe zostały/zostaną
podane Organizatorowi („nam”) przez osobę trzecią, np. przez Uczestnika Instytucjonalnego,
Współorganizatora, Partnera, zleceniobiorcę lub usługodawcę, z którymi wiąże nas lub wiązać będzie umowa
dot. realizacji świadczeń związanych z organizacją Warsztatów lub/i Konferencji. O ile nie będziemy pełnić
funkcji podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do tych danych (patrz definicja podmiotu przetwarzającego
podana w części otwierającej Regulamin – „Definicje”) , a powstanie potrzeba ich przetwarzania już w
charakterze administratora, podstawą prawną ich przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
lit.”f” RODO). Poniżej (pkt 5.9.1. Regulaminu - wyjaśniamy na czym polega ten interes).
5.5 1.Kontakt z nami jest możliwy:




listownie na adres: Gdańsk, Al. Zwycięstwa 42 a
przez e-mail: kontakt@ptpz.pl;
telefonicznie: 58 349 15 43;

5.5.2.W przypadku jakiegokolwiek problemu komunikacyjnego, prosimy o odwiedzenie naszej strony
internetowej: www. ptpz.pl i zapoznanie z aktualnymi danymi kontaktowymi, które są tam podane.
(Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami także w sytuacjach, w których treść Regulaminu, sposób
przetwarzania danych osobowych, ich zakres, podstawa prawna przetwarzania itp. może budzić Państwa
wątpliwości, okazać się niejasna, nieprzystępna, powodować inne problemy interpretacyjne lub wymagać
korekty . Niezwłocznie odniesiemy się do nich).
5.6.Kategorie danych osobowych, których administratorem jest Organizator.
5.6.1.W odniesieniu do Docelowych Uczestników Konferencji przetwarzanie może objąć lub obejmuje:









imię i nazwisko,
zawód, funkcja, stanowisko, tytuł naukowy lub inny, o ile taka dana jest znana lub zostanie ujawniona
Organizatorowi;
instytucja, w której Docelowy Uczestnik pracuje, na rzecz której świadczy usługi, o ile jest znana
Organizatorowi lub zostanie mu ujawniona;
nazwa instytucji reprezentowanej przez Docelowego Uczestnika podczas Warsztatów lub Forum, o ile
są znane,
nazwa, NIP, rachunek bankowy, rejestr publiczny/ewidencja publiczna, w której Docelowy Uczestnik
został ujawniony (dot. osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, którym wystawiliśmy
lub wystawimy fakturę VAT)’
inne dane osobowe podane na formularzu zgłoszeniowym przez Zgłaszającego lub w inny sposób ( i o
ile) przez innych Docelowych Uczestników;
wizerunek i głos , o ile zostaną utrwalone/nagrane/uchwycone podczas Warsztatów lub/i Konferencji.

5.6.2.W odniesieniu do Wykonawców:



imię i nazwisko,
status prawny (np. student), zawód, stanowisko;
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instytucja, w której Wykonawca pracuje, na rzecz której świadczy usługi, o ile jest znana
Organizatorowi lub zostanie mu ujawniona;
nazwa pod którą Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą (dot. osób fizycznych, które taką
działalność gospodarczą, rachunek bankowy, rejestr publiczny/ewidencja publiczna, w której
Wykonawca został ujawniony (dot. osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, które
wystawią nam lub my wystawimy im fakturę VAT);
dane podane na rachunku, o ile Wykonawca wystawi taki rachunek celem rozliczeń z Organizatorem;
wizerunek i głos , o ile zostaną utrwalone/nagrane/uchwycone podczas Warsztatów lub/i Konferencji.

5.7. Mając na uwadze zasady minimilizacyjne zawarte w RODO (minimalizacja danych, minimalizacja czasu ich
przechowywania) i nasz zamiar zadośćuczynienia nim przetwarzamy dane osobowe, o których wyżej mowa w
pkt 5.6. by dążyć do realizacji Celów Konferencji; dążenia te mogą przybrać postać np. dokonywania
stosownych rezerwacji i zamówień z nią związanych, zarządzania, w tym koordynowania prac naszych służb,
kontaktowania się Państwem dla potrzeb przekazania informacji o Warsztatach i/lub Konferencji, tudzież
komunikatów konferencyjnych, które oceniamy jako istotne z perspektywy prawidłowego poinformowania
Państwa, o ew. zmianach Programu, miejsca odbycia Konferencji, bieżących spraw itp…, dokonywania
akceptacji lub odrzucenia zgłoszeń konferencyjnych w odniesieniu do Zgłaszających i osób fizycznych, które w
inny aniżeli formularz zgłoszeniowy sposób zgłosiły wolę uczestnictwa w Warsztatach lub/ i Konferencji.
Realizacja Celów Konferencji obejmuje również działania pokonferencyjne, np. szerzenie informacji o
treściach, rekomendacjach, wnioskach sformułowanych podczas lub w wyniku odpowiednio Warsztatów lub
Konferencji, przebiegu Warsztatów i Konferencji, rozliczenia z Wykonawcami, Partnerami czy Użytkownikami
Instytucjonalnymi lub / i innymi interesariuszami tych wydarzeń lub choćby jednego z nich.
5.8. 1.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez nas stanowi lub stanowić może:




umowa dot. udziału w Warsztatach lub Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO) w takim zakresie w
jakim jej zawarcie lub wykonanie wymaga przetwarzania Państwa danych;
w braku podstawy prawnej w postaci umowy - Państwa zgoda, o ile udzieliliście jej (art. 6 ust. 1 lit.
„a” RODO , z uwzględnieniem pkt 5.9.2 Regulaminu;
a pozostałych przypadkach, to jest gdy ani umowa, ani ew. zgoda nie uzasadnia przetwarzania przez
nas Państwa danych osobowych, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.”f”) , z uwzględnieniem pkt
5.9.2 Regulaminu; pojęcie uzasadnionego interesu wyjaśniamy poniżej – pkt 5.9.1. Regulaminu.

5.8.2.Wyjaśniamy, że w przypadku Państwa Zgłaszających przetwarzamy Wasze dane, by móc podjąć decyzję o
akceptacji lub nie Waszego udziału w Warsztatach lub/i Konferencji – podstawą prawną przetwarzania tych
danych jest udzielona w procesie rejestracji zgoda (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO), a w zakresie nią nie objętym
tudzież w braku zgody, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.”f” RODO; (pkt 5.9.1. poniżej - wyjaśniamy, na
czym ten interes polega).
5.8.3.W niektórych przypadkach i w odniesieniu do niektórych danych (np. imię, nazwisko, adres, nazwa
działalności gospodarczej, NIP) – przetwarzanie danych osobowych przez nas wynika z konieczności podołania
obowiązkom publicznoprawnym wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np.
wystawienia faktur VAT, odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
5.9. 1.W odniesieniu do wspomnianej wyżej przesłanki uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. „f” RODO),
interes ten polega na:


dążeniu do realizacji Celów Konferencji, leżących u podstaw jej zorganizowania, zarówno przed,
podczas, jak i po jej zakończeniu;
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przygotowaniu i/lub podjęciu właściwej obrony, w tym poprzez ustalenie stanu faktycznego, w
przypadku podniesienia wobec nas (Organizatora) roszczeń tudzież nawet podejrzenia, że takie
roszczenia mogą być podniesione;
rozpatrzeniu reklamacji w sposób odpowiadający dobrych praktykom w tej dziedzinie, standardom i
wartościom, które pielęgnuje Organizator (rzetelność, uczciwość, obiektywizm, fair play etc.).

5.9.2.Informujemy, że o ile przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz
potencjalny wpływ na osobę fizyczną, której dane dotyczą oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o
ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w
przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi
interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe, np. na podstawie odpowiedniej zgody, jeżeli taka
zostanie nam udzielona. Występując o zgodę dołożylibyśmy najwyższych starań , by miała ona wszelkie walory
zgodności z wymogami RODO, przy zastrzeżeniu, iż to, czy jej udzielicie czy nie jest zależy tylko od Państwa, a
ona sama winna mieć charakter dobrowolny.
5.10. Co do okresu przetwarzania danych, kierujemy się zawsze zasadą jego minimalizacji, opisaną w RODO. Co
do danych, których przetwarzanie:








wynika z obowiązujących przepisów prawnych (np. danych zawartych na fakturach VAT lub
rachunkach), to przetwarzamy je przez czas określony przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
np. przepisami prawa podatkowego czy przepisami dotyczącymi rachunkowości;
jest wykonywane na podstawie umowy - nie krócej niż okres realizacji umowy, a także nie krócej niż
okres niezbędny do dokonania rozliczeń świadczeń na jej podstawie realizowanych, chyba, że
regulamin stanowi inaczej;
w stosunku do danych, które przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji Celów Konferencji (np. głos,
wizerunek)– w okresie co najmniej 5 lat, po jej zakończeniu, a jeżeli po tym terminie kolejna edycja lub
edycje Forum miałyby miejsce dalej (w takiej samej lub zmodyfikowanej postaci) – także dla celów
archiwalnym, gwoli zakomunikowania zachowania ciągłości i możliwości porównania przebiegu i
efektów poprzednich Konferencji z edycję tejże następującej po niej – także 5 lat po ostatniej takiej
edycji;
w stosunku do danych osobowych, które mogą być istotne z perspektywy zgłoszonego wobec nas
roszczenia /zarzutu/ lub podejrzenia , że takie roszczenie/zarzut może być zgłoszone –odpowiednio do
dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie z nim związanym, a jeżeli do wszczęcia postępowania
nie doszło lub powództwo lub akt oskarżenia zostały cofnięte lub postępowania umorzone – najdłużej
do dnia przedawnienia ew. roszczeń.

5.11 Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych jest wprawdzie dobrowolne, to jednak:






niepodanie tych danych mogłoby uniemożliwić nam zawarcie, a następnie egzekwowanie umowy
dot. Warsztatów lub / i Konferencji, o ile istniał /istnieje zamiar jej zawarcia (np. niepodanie danych
osobowych przez Użytkownika Instytucjonalnego będącego osobą fizyczną);
brak danych wymaganych przez przepisy prawne mógłby powodować niewykonanie przez nas
obowiązków wynikających z tych przepisów, co skutkowałoby pociągnięciem do odpowiedzialności
prawnej;
brak danych mógłby skutkować niemożnością realizacji Celów Konferencji , np. niemożność
przetwarzania wizerunku lub głosu uniemożliwiłaby transmisje on-line, robienie zdjęć i ich
upowszechnianie dla szerzenia informacji o Warsztatach, Konferencji, ich przebiegu, wnioskach,
rekomendacjach, które stanowią efekt tych wydarzeń itp. …
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5.12. Prawo wniesienia sprzeciwu
W tym miejscu odrębnie informujemy że w świetle art. 21 ust. 1 RODO ma Pan/Pani/Państwo macie prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani/Państwa szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania ( w tym profilowania) Pana/Pani / Państwa danych osobowych opartego o nasz
prawnie uzasadniony interes, tj. podstawę przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO. W takiej
sytuacji nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana/ Państwa interesów, praw i
wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(W odniesieniu do przesłanki uzasadnionego interesu, pragniemy przypomnieć, że o ile przetwarzamy dane
osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i
zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą oraz prawa tej osoby
wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz
uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą
przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe, np. na podstawie
odpowiedniej zgody, jeżeli taka zostanie nam udzielona.).
5. 13. Odbiorcy danych
Organizator oświadcza, że może przekazywać dane osobowe podmiotów danych dla potrzeb zorganizowania
Warsztatów, Konferencji i dążenia do osiągnięcia Celów Konferencji:







naszym dostawcom/zleceniobiorcom/usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. biuru rachunkowemu;
dostawcom usług IT, świadczącym dla nas m. in. takie usługi, jak konserwacja systemów, naprawy
aplikacji, back-up danych;
podmiotom, które archiwizują dokumenty naszych zleceniobiorców czy usługodawców,,
dostawcom usług poczty elektronicznej,
operatorom telefonicznym,
podmiotom/ wykonawcom, którzy wykonują dla nas nagrań zdjęć oraz/ lub ich obróbki,

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty przetwarzające, w tym w taki sposób, by dawały one rękojmię
przestrzenia przepisów RODO.
5.14.Prawa podmiotu danych osobowych związane z przetwarzaniem danych osobowych
5.14.1. Podmiotowi danych osobowych, które Organizator przetwarza lub przetwarzać będzie (osobom
fizycznym) przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prawo wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, gdy podstawą ich
przetwarzania jest zgoda;
prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
prawo żądania sprostowania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO;
prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), o którym mowa w art.
17 RODO;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO;
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną
sytuację podmiotu danych osobowych – w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.”f” RODO), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów, o którym to prawie mowa w art. 21 RODO;
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g.

g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
danych osobowych podmiotu danych osobowych dotyczących, które dostarczył on Organizatorowi
oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Organizatora.
Podmiot danych osobowych może także zażądać, aby Organizator przesłał te dane do innego
administratora; jednakże Organizator zrobi to, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe z jego
strony. O prawie do przenoszenia danych osobowych jest mowa w art. 20 RODO.

5.14.2.Prawo wycofania zgody
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda podmiotu danych osobowych, ma on prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
można wycofać poprzez dostarczenie nam oświadczenia o wycofaniu zgody; dane kontaktowe Organizatora
zostały podane wyżej
(co do wycofania zgody - zob. w szczególności art. 7 ust. 3 RODO).
5.14.3. Zaznaczamy jednocześnie, że bardziej szczegółowe informacje dot. praw podmiotów danych
osobowych wyżej wymienionych (pkt 6.1 bezpośrednio powyżej), w tym określające ich zakres, dodatkowe
okoliczności lub dodatkową okoliczność, które/a muszą/musi zajść, by podmiot danych osobowych mógł z
danego prawa skorzystać (np. choćby jedna z okoliczności, która musi zajść dla powstania prawa do usunięcia
danych, wskazana w art. 17 ust. 1 RODO) lub ograniczenia zostały opisane głównie w Rozdziale III RODO.
Ograniczenia takie lub wyłączenia mogą też wynikać z innych przepisów prawnych.
5.14.4.Aby skorzystać z powyższych praw, podmiot danych osobowych może skontaktować się z nami w
sposób podany powyżej w ramach informacji o Administratorze.
5.14.5..Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Panu/*Pani/*Państwu także prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie
Pana/*Pani/*Państwa danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.15. Dodatkowa informacja dot. zautomatyzowanego przetwarzania danych
Informujemy jednocześnie, że nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.

§6. Reklamacje
6.1 Wszelkie reklamacje Uczestników, Delegatów, Partnerów, Uczestników Instytucjonalnych,
Współorganizatorów Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej, ustnie
lub pisemnie (na adresy podane na stronie www. w ramach zakładki: Kontakty) w terminie trzech dni od daty
zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie do dnia 25 września
2018 r.
6.2 Po upływie terminu określonego w pkt 6.1 bezpośrednio powyżej żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
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§ 7. Postanowienia końcowe.
7.1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
7.2. Spory związane z Warsztatami lub Forum podlegają jurysdykcji sądów polskich i prawu polskiemu.
7.3. Spory związane z Warsztatami lub Forum winny być rozstrzygane polubownie. W braku polubownego
rozstrzygnięcia można poddać ich rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi.
7.4. Organizator ma prawo odwołać Warsztaty lub Forum do 16 września 2018 r. z ważnych przyczyn. Do
ważnych przyczyn zalicza się np. siłę wyższą, odwołanie/anulowanie przyjazdu Prelegenta, rozwiązanie umowy
z Użytkownikiem Instytucjonalnym dot. jego udziału w Warsztatach lub Forum, wycofanie się Partnera lub
Współorganizatora, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy z usługodawcą odnoszącej się do organizacji
Warsztatów lub/i Konferencji, świadczącym usługę najmu obiektów lub cateringu, chorobę strategicznych
zasobów ludzkich po stronie Organizatora lub ww. usługodawcy. Odwołanie, o którym wyżej mowa następuje
bez obowiązku pokrycia ew. kosztów czy szkód z tym związanych wobec podmiotów, które były zainteresowane
uczestnictwem w tych wydarzeniach, w tym Zgłaszających i Użytkowników, chyba, że umowa zawarta z
Organizatorem stanowi wyraźnie inaczej.
7.5. Każdy uczestnik Forum, w tym jego Uestnicy, Prelegenci, Delegaci, Uczestnicy Instytucjonalni,
Współorganizatorzy, Partnerzy, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody,
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami i Konferencją, jak
również w miejscach zakwaterowania.
7.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie www.
7.7.Organizator ma prawo dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn. Do
ważnych przyczyn zalicza się np. siłę wyższą, odwołanie/anulowanie przyjazdu Prelegenta, rozwiązanie umowy
z Użytkownikiem Instytucjonalnym dot. jego udziału w Warsztatach lub Forum, wycofanie się Partnera lub
Współorganizatora, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy z usługodawcą odnoszącej się do organizacji
Warsztatów lub/i Konferencji, świadczącym usługę najmu obiektów lub cateringu, chorobę strategicznych
zasobów ludzkich po stronie Organizatora lub ww. usługodawcy. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich
zamieszczenia na stronie internetowej www.
7.8. Niniejszy Regulamin jest Utworem w rozumieniu prawa autorskiego i podlega ochronie prawnej.
Kopiowanie w całości bądź części wymaga zgody Organizatora.

Organizator:
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku
reprezentowane przez właściwie umocowany Zarząd Stowarzyszenia
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