Regulamin Wydarzenia:
,,Europejski Tydzień Innowacji”
17 – 21 września 2018 r.
I.

Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Europejskiego
Tygodnia Innowacji. Organizatorem Wydarzenia jest Lubelskie Centrum Konferencyjne
w Lublinie, z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego, z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
Wydarzenie: o nazwie „Europejski Tydzień Innowacji”, jest środkowo–europejskim spotkaniem
na temat Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji, które odbędzie się w dniach 17 – 21 września
2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie i innych lokalizacjach.
Rejestracja: proces zapisu uczestników wydarzenia dokonywany będzie na stronie:
etilubelskie.pl. Rejestracja ma na celu uzyskanie potwierdzenia udziału w wydarzeniu.
Potwierdzenie uczestnictwa: komunikat wysłany przez organizatora w odpowiedzi na
zgłoszenie chęci uczestnictwa w wydarzeniu, tj. wypełniony i wysłany Formularz na stronie
etilubelskie.pl.
Uczestnik: osoba fizyczna, która dokonała rejestracji udziału w wydarzeniu na stronie
etilubelskie.pl i otrzymała od organizatora potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu drogą
elektroniczną.
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)

II.

Zgłoszenie udziału

1. Zgłoszenie udziału na poszczególny dzień/dni odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie
formularza na etilubelskie.pl. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na wydarzenie
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych i wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem,
a organizatorem.
2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełnienia Formularza rejestracyjnego najpóźniej do dnia 21.09.2018 r.
3. Uczestnikiem wydarzenia może być: a) podmiot (spółka, stowarzyszenie, fundacja, itp.),
który deleguje do udziału w Wydarzeniu swego przedstawiciela lub przedstawicieli; b) osoba
fizyczna, która ukończyła 16 rok życia.
4. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny dla Uczestników, którzy otrzymali potwierdzenie
uczestnictwa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji po wykorzystaniu dostępnych
miejsc na dany dzień Wydarzenia.

6. Aby dokonać rejestracji i otrzymywać informacje od Organizatora, Uczestnik musi
posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Serwis etilubelskie.pl jest
kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
7. Do korzystania z serwisu etilubelskie.pl niezbędną jest również włączona obsługa języka
JavaScript w przeglądarce oraz włączenie obsługi cookies. Identyfikacja Uczestnika oparta
jest o cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce uniemożliwia aktywne korzystanie
z wwww.etilubelskie.pl. Cookies są również używane do zbierania, statystycznych
informacji o korzystaniu etilubelskie.pl.
8. Minimalna rozdzielczość wyświetlania strony etilbelskie.pl to 1024×768 pikseli, optymalna
rozdzielczość wyświetlania strony wynosi 1280 x 800 pikseli.
9. Do kontaktu z Organizatorem oraz otrzymywania komunikatów Uczestnik powinien
posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.
10. Na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłane przez
Organizatora mailowe potwierdzenie udziału w wydarzeniu. Kontakt mailowy nastąpi
również w przypadkach zmian w Regulaminie wydarzenia oraz zmian w programie
Wydarzenia.
11. Rejestracja na etilubelskie.pl w charakterze Uczestnika wymaga:
1) zapoznania się oraz akceptacji Regulaminu (w szczególności zapoznania się
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO),
2) oświadczenia, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,
3) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym
wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku lub głosu w materiałach
informacyjnych i promocyjnych organizatora (typu audio, video, foto), wykonanych
w trakcie Wydarzenia;
4) (fakultatywnie) wyrażenia zgody na przewarzanie danych osobowych w celu
umieszczenia w biznesowej bazie podmiotów.
III.

Rezygnacja z udziału

1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, Uczestnik ma obowiązek zgłosić ten fakt
Organizatorowi na 3 dni robocze przed dniem wydarzenia.
2. Rezygnacji z wydarzenia należy dokonać przesyłając do organizatora e-mail ze stosowną
wiadomością na adres: lck@lcklubelskie.pl.
3. Za datę rezygnacji z wydarzenia uznaje się datę wpływu rezygnacji do Organizatora.
4. W przypadku wpłynięcia informacji do organizatora w dniu wolnym od pracy, za datę
wpłynięcia informacji uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
5. W przypadku odwołania wydarzenia z winy Organizatora, Organizator poinformuje o tym
fakcie każdego z Uczestników.
IV.

Ochrona danych osobowych

1. Organizator za pośrednictwem serwisu etilubelskie.pl gromadzi dane osobowe
Uczestników (w tym przedstawicieli Uczestników instytucjonalnych), występując jako
Administrator Danych Osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Administratorem danych osobowych jest Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie,
ul. Artura Grottgera 2, telefon: + 48 81 718 09 00, adres e-mail: lck@lcklubelskie.pl
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Organizatora, e-mail:
iodo@lcklubelskie.pl.

4. Administrator Danych Osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych
osobowych Uczestników. Dąży do zabezpieczenia ich w sposób określony
w obowiązujących przepisach prawa, w tym w RODO.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą].
6. Podczas rejestracji na Wydarzenie w imieniu Uczestnika instytucjonalnego jego
przedstawiciel podaje dane: swoje imię, nazwisko, adres e-mail, funkcję, nazwę podmiotu
(firmę, nazwę fundacji, stowarzyszenia itp.), telefon kontaktowy, adres siedziby, a Uczestnik
– osoba fizyczna podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie danych
osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu.
7. Podczas odrębnej rejestracji na Galę Innowacji, będącej zamkniętą częścią Wydarzenia,
przedstawiciel Uczestnika instytucjonalnego podaje następujące dane: imię, nazwisko,
adres e-mail, funkcja, nazwa podmiotu, telefon, adres siedziby, a Uczestnik – Osoba
Towarzysząca podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Na Uczestniku –
Osobie zaproszonej na Galę Innowacji spoczywa obowiązek zapewnienia zarejestrowania
Osoby Towarzyszącej biorącej udział w Wydarzeniu. Podanie danych osobowych w
formularzu jest dobrowolne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji
i uczestnictwa w Gali Innowacji.
8. Dane osobowe podane przez Uczestników w toku rejestracji przetwarzane będą w celu:
1) rejestracji Uczestnika na udział w Wydarzeniu,
2) weryfikacji tożsamości Uczestnika przy wstępie na Wydarzenie;
3) potwierdzenia mailowego udziału w Wydarzeniu;
4) wysyłki wiadomości związanych z Wydarzeniem w przypadku zmiany Regulaminu,
zmiany programu Wydarzenia itp.;
5) ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu;
6) w innych celach związanych z działalnością Organizatora, jeśli Uczestnik wyraził na to
zgodę.
9. Uczestnik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji,
ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi
danych – na adres iodo@lcklubelskie.pl. Odmowa usunięcia danych ma miejsce
w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
10. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.
Uczestnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które
dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane
osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Uczestnik ma prawo żądania, by
dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody w czasie
trwania Wydarzenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.
13. Dane będą przechowywane przez okres organizacji przez Administratora wydarzeń z serii
Europejski Tydzień Innowacji.
14. Uczestnik ma w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
15. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone.
16. Dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
17. Uprawnienia określone w pkt 9-15 w przypadku Uczestników instytucjonalnych, służą
osobom fizycznym- przedstawicielom Uczestnika.
18. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom współpracującym w organizacji
Wydarzenia (UMWL, LAWP), a także sytuacji zaistnienia sytuacji powodującej konieczność
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - wówczas dane mogą zostać
udostępnione obsłudze prawnej, brokerowi lub ubezpieczycielowi.
19. Dostęp do danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez
Administratora.
20. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano
środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne
z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Baza
przechowywana jest w postaci zaszyfrowanej na dysku Administratora.
21. Administrator zastrzega sobie prawo do zarchiwizowania skierowanej do niego
korespondencji e-mail Uczestników, która w uzasadnionych przypadkach może być
wykorzystana dla celów dowodowych.
22. Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Uczestnikom
wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w Regulaminie w programie
Wydarzenia i inne informacje, mające związek z Wydarzeniem.
23. Organizator zastrzega, że z przebiegu wydarzenia prowadzona będzie transmisja live, a także
jego przebieg będzie utrwalony w formie audio i video. Udział w wydarzeniu wymaga wyrażenia
zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika w tych materiałach, także do celów
promocji Organizatora. Podczas wydarzenia, Organizator może przeprowadzić sesje
fotograficzne i video.
.
V.

Odpowiedzialność Uczestników

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestnika podczas
wydarzenia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za powstałe
z jego winy zniszczenia.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Koszt przejazdu oraz zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i programie
wydarzenia w dowolnym momencie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej
wydarzenia aktualnych informacji. Organizator wprowadzając zmiany w programie
w czasie wydarzenia, informować będzie Uczestników wydarzenia na bieżąco
o wprowadzanych zmianach w programie na stronie: etilubelskie.pl.
4. Jeżeli Organizator dokona zmiany Regulaminu, zawiadamia o tym Uczestników drogą e-mail
oraz poprzez publikację nowego tekstu Regulaminu na www.etilubelskie.pl
5. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu, powinien
zgłosić swą rezygnacje Organizatorowi.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem..............

