Regulamin Wydarzeń Organizowanych przez PMI PC Oddział
Śląsk
I. Postanowienia ogólne .
1. Organizatorem Wydarzenia jest PMI Poland Chapter, Oddział Śląsk z siedzibą w
Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, NIP 525-227-89-73, KRS: 0000167986
zwany dalej Organizatorem.
II. Zasady uczestnictwa
1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej PMI Polska:
http://pmi.org.pl/pmi/oddzialy/slaskie/. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej
oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych Uczestników).
2. W Wydarzeniu mogą̨ wziąć́ udział osoby, które dokonały rejestracji.
3. Zarejestrowanie

uczestnictwa

w

Wydarzeniu

jest

równoznaczne

z zaakceptowaniem Regulaminu.
4. W przypadku Wydarzenia płatnego opłata obejmuje:
● udział w prelekcjach,
● materiały od Patronów Medialnych i Sponsorów,
● lunch/przerwa kawowa.
5. Uczestnik Wydarzenia we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce
Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu i parkingu.
6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie
rejestracyjnej.
7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu płatnym jest dokonanie rejestracji drogą
elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia.
8. Organizator ma prawo niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu bez
podania przyczyny.

9. Organizator jest upoważniony do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy.

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Organizator zastrzega sobie prawo do
zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
11. Opłata konferencyjna wniesiona przez jednego Uczestnika może zostać
przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie
przekazana Organizatorowi.
12. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora,
Uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa.
13. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora,
które uniemożliwiają przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje
prawo

zwrotu

50%

kosztów

uczestnictwa.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
IV. Bezpieczeństwo
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub
skradzione podczas Wydarzenia.
2. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów
BHP i Ppoż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest
Wydarzenie.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
V. Inne kwestie
1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do podpisania listy obecności lub do
innej formy potwierdzenia swojego przybycia na miejsce Wydarzenia.
2. Wydarzenie jest utrwalane w formie audio, wideo oraz zdjęć przez Organizatora.
3. Zabronione

jest fotografowanie,

nagrywanie i filmowanie Uczestników

Wydarzenia bez wyraźnej zgody Organizatora.

4. Wszystkie zapisy audiowizualne, utworzone w ramach Wydarzenia, mają na celu
udokumentowanie

działań

Organizatora,

a

także

prowadzenie

działań

marketingowych i promocyjnych Organizatora za pomocą elektronicznych
środków przekazu oraz portali społecznościowych.
5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody
na promocyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą̨ przypadku,
gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w
Wydarzeniu oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie
wywiadu przed kamerą bądź na pozowanie do zdjęcia.
6. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie w celach
promocyjnych Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U.Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi
poprawkami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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. 2016.119.1.
7. Administratorem wszystkich danych osobowych jest Organizator.
8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:
a. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody,
b. dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są
przetwarzane,
c. sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
d. żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przechowywania danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. przeniesienia danych,

9. wniesienia skargi do organu nadzoru.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a
niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Uczestnikowi udział w
Wydarzeniu.
11. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
12. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: rodo@pmi.org.pl
13. Aktualna

wersja

powyższego

Regulaminu

znajduje

się

pod

adresem

https://pmmania.pmi.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Regulamin-wydarzeń-or
ganizowanych-przez-PMI-PC-Oddział-Śląsk.pdf
14. W sprawach nieustalonych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy
Kodeksu Cywilnego.

