Regulamin zgłoszeń Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2017 r.
1. Organizator, wykonawca i administrator danych osobowych
1. Organizatorem Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2017 r., zwanego dalej
„Kongresem” jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al.
Piłsudskiego 8, zwany dalej „Organizatorem”.
2. W imieniu Organizatora za przygotowanie, organizację i obsługę Kongresu odpowiada
konsorcjum:
a. PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000249739, NIP: 725-19-30-680, REGON: 100246778,
b. Krzysztof Fudała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JMK Krzysztof Fudała,
ul. Pszeniczna 49, 92-701 Wódka, NIP: 727-165-10-84, REGON 100134677
3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez potencjalnych uczestników
Kongresu jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8.
4. Na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, konsorcjum PHIN
Consulting Sp. z o.o. i Krzysztof Fudała. przetwarza dane osobowe potencjalnych
uczestników Kongresu w celu przeprowadzenia procesu rejestracji, organizacji i obsługi
Kongresu.
5. Każdy z potencjalnych uczestników Kongresu ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania i usuwania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział
w Kongresie.
7. Udział w Kongresie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub prezentowanie głosu i wizerunku (bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę,
powielanie wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem dowolnego medium dla celów
promocyjno – informacyjnych Województwa, w tym między innymi wykorzystanie
w opracowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych, umieszczenie na stronach
internetowych, w materiałach medialnych.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.bioeconomy.lodzkie.pl. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu.
2. Warunki rejestracji na Kongres

1. Rejestracja uczestników trwa od 04.10.2017 do 16.11.2017
2. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu rejestracji uczestników.
3. Rejestracja będzie możliwa również w dniach Kongresu, od godz. 09:00 do 14:00
4. Rejestracja i wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem
a Organizatorem.
5. Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie mogą zarejestrować się wyłącznie za pomocą
strony

internetowej

www.bioeconomy.lodzkie.pl,

na

której

został

zamieszczony

FORMULARZ REJESTRACYJNY.
6. Warunkiem koniecznym prawidłowej rejestracji jest poprawne wypełnienie wszystkich
wymaganych

pól

FORMULARZA

REJESTRACYJNEGO

dostępnego

na

stronie

www.bioeconomy.lodzkie.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestników
Kongres.
8. Każdy z rejestrujących się uczestników w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji otrzyma
drogą mailową automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na Kongres.

