Regulamin uczestnictwa w konferencji
„Tradycje Kulinarne Polskiej Wsi”
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§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą „Tradycje Kulinarne
Polskiej Wsi” organizowanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą
przy. ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa NIP: 5252804887, adres mailowy:
sekretariat@nikidw.edu.pl.
Konferencja organizowana jest na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie.
Konferencja odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. w formie hybrydowej: stacjonarnej w
budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz online w formie webinaru z
wykorzystaniem aplikacji Microsoft Temas.
Osobą upoważniona do kontaktu ze strony Organizatora jest: Mikołaj Niedek adres e-mail:
mikolaj.niedek@nikidw.edu.pl, telefon kontaktowy: 609 148 424
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

§ 2. Definicje
1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa
w
Konferencji,
dostępny
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://nikidw.edu.pl/2021/10/29/zaproszenie-na-konferencje-tradycje-kulinarne-polskiej-wsi/
2. Organizator – oznacza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie
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Przedmieście 66, 00-322 Warszawa, NIP: 5252804887.
Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję pod nazwą: „Tradycje
Kulinarne Polskiej Wsi”.
Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby
w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej
www.nikidw.edu.pl lub otrzymany za pośrednictwem środków elektronicznych, za pomocą
którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe Formularza: Imię, Nazwisko, E-mail.
Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty
elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
Uczestnik – każda osoba, której udział w konferencji został potwierdzony przez Organizatora
po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
Udział bierny w konferencji – oznacza, że uczestnik online ma możliwość zadawania
pytań jedynie na czacie aplikacji Microsoft Teams.

§ 3. Prawa i obowiązki uczestnika konferencji

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem

Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej NIKiDW pod adresem:
https://nikidw.edu.pl/2021/10/29/zaproszenie-na-konferencje-tradycje-kulinarne-polskiej-wsi/ do
dnia 15 listopada 2021 r.
2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik powinien wypełnić i wysłać na adres
konferencja@nikidw.edu.pl Formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane Uczestnika
(dane obowiązkowe): Imię, Nazwisko, E-mail.
3. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik wybiera sposób zdalny uczestnictwa:
stacjonarny lub bierny (za pomocą aplikacji Microsoft Teams).
4. Do dnia 24 listopada 2021 r. zostaną rozesłane, do zarejestrowanych uczestników online,
zaproszenia do udziału w konferencji w aplikacji Microsoft Teams. Zaproszenia do udziału
online zostaną wysłane do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Konferencji za pomocą
aplikacji Microsoft Teams.
5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w konferencji upływa najpóźniej do dnia 15
listopada 2021 r.
6. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego
do Organizatora.
7. Przewidywana liczba uczestników konferencji to 80 osób. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany limitu uczestników.
8. Uczestnik, rejestrując się na konferencję, potwierdza zamiar uczestnictwa w konferencji.
9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji w każdej chwili.
10. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, uczestnik konferencji potwierdza
zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia
w konferencji na warunkach w nim określonych.
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§ 4. Prawa i obowiązki Organizatora
W przypadku gdyby konferencja nie mogła się odbyć w ustalonym terminie, Organizator i
Współorganizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaproponowania innego terminu. W takim
przypadku uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną na
adres poczty elektronicznej podanej przez uczestnika podczas zgłoszenia rejestracyjnego.
Czat dostępny w aplikacji w aplikacji Microsoft Teams będzie moderowany. Oznacza to, że
nie wszystkie wysłane przez uczestników pytania, będą pojawiać się na czacie publicznym.
Przebieg konferencji on-line będzie rejestrowany.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy przeprowadzenia konferencji z hybrydowej
na tylko i wyłącznie online w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19.

§ 5. Prawa autorskie

1. Materiały konferencyjne opracowane przez prelegentów są objęte prawami autorskimi.
2. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów konferencyjnych w celach komercyjnych jest
zabronione.

§ 6. Dane osobowe
1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych (RODO) jest Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Narodowy Instytut
Kultury i Dziedzictwa z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych można kontaktować się
z Administratorem danych pisemnie na adres siedziby lub na adres e-mail:
rodo@nikidw.edu.pl.
Informacja dla Uczestnika:
1. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1) zarejestrowania oraz udziału w konferencji, w tym sporządzenia list uczestników,
kontaktu w sprawach związanych z konferencją i przesłania materiałów
pokonferencyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku, imienia i nazwiska w mediach
elektronicznych związanych z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i
dokumentowaniem konferencji na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
2. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione
podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu na mocy
zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych oraz mogą być
udostępnione współorganizatorom w zakresie realizacji konferencji.
3. Pani/a dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym w związku z dochodzeniem
roszczeń mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody lub
ustania wskazanego celu.
4. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich
sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie
w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez
Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.

Wyrażoną zgodę może Pan/i wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to
miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
6. Posiada Pan/i także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
9. Podanie przez Panią/a danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do zarejestrowania oraz udziału w konferencji.
10. Wyrażenie zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, a także imienia oraz
nazwiska, jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w konferencji.
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Informacje dla Prelegenta:
1. Pani/a dane będą przetwarzane w celu poprowadzenia szkolenia online, w tym
wykorzystania wizerunku oraz głosu w związku z prowadzeniem szkolenia na podstawie
zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu rozliczenia umowy na podstawie
obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Administrator
będzie także przetwarzał dane w związku z dochodzeniem roszczeń, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione
podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu na mocy
zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych oraz mogą być
udostępnione współorganizatorom w zakresie realizacji konferencji.
3. Pani/a dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez 5 lat
kalendarzowych licząc od kolejnego roku, po którym nastąpił obowiązek podatkowy. Dane
przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń będą przechowywane do czasu ustania
tych roszczeń.
4. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez
Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO.
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§ 7. Postanowienia końcowe
Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego Konferencji oznacza akceptację postanowień
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Uczestnikiem, Prelegentem a Organizatorem.
Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestnika i Organizatora do momentu realizacji przez
Organizatora wszystkich działań związanych z konferencją.
Uczestnik konferencji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed
przystąpieniem do konferencji i dostosowania się do jego postanowień.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisu
prawa polskiego.

