Regulamin
KONFERENCJA FIRMA PRZYSZŁOŚCI – III EDYCJA
Toruń, 2 października 2019
§1. Postanowienie ogólne

1.

Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji FIRMA PRZYSZŁOŚCI Toruń 2019, zwany

dalej Konferencją.
2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć

następująco:
a)

Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz stworzony przez firmę GoOut dostępny na

stronie internetowej: http://firmaprzyszlosci.com.pl/rejestracja
b)

Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy

Rejestracja; Wydarzenie jest publiczne i otwarte, dedykowane przedsiębiorcom, przedstawicielom
firm, właścicielom, specjalistom oraz wszystkim osobom zainteresowanych tematyką biznesową. III
edycja konferencji „Firma Przyszłości” odbędzie się 2.10.2019 w CKK Jordanki w godzinach 8:30 –
17:00. Więcej informacji znajduje się na stronie https://firmaprzyszlosci.com.pl/:
c)

Organizator – Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu z siedzibą w Toruniu, wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000074925, NIP:
9532716962, REGON 00140961300000. Organizator działa we współpracy z Partnerami biorącymi
udział w organizacji i promocji Konferencji.
d)

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin

e)

Rejestracja – proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji poprzez formularz

zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: http://firmaprzyszlosci.com.pl/rejestracja
f)

Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która wypełniła Formularz zgłoszeniowy dostępny stronie internetowej:
http://firmaprzyszlosci.com.pl/rejestracja). Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zapoznanie
się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.
3.

Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

4.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną cześć zgłoszenia uczestnictwa w

Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
5.

Konferencja jest bezpłatna, ma charakter otwarty i nie stanowi imprezy masowej w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
6.

Liczba miejsc udostępnianych Uczestnikom jest ograniczona. Organizator poinformuje na

stronie internetowej www.firmaprzyszlosci.com.pl o wyczerpaniu puli udostępnionych miejsc.

7.

W ramach Konferencji odbędą się prelekcje, nieodpłatna przerwa kawowa oraz przerwa

lunchowa.
8.

Agenda Konferencji zostanie zamieszczona do wglądu Uczestników na stronie internetowej

Konferencji

(www.firmaprzyszlosci.com.pl)

https://www.facebook.com/iphtorun/

oraz

fanpage

w

Organizatora
wydarzeniu

https://www.facebook.com/events/1278389995654650/ Organizator może dowolnie modyfikować
dane w agendzie.
9.

Organizator kształtuje treść merytoryczną Konferencji wedle swego uznania, mając

możliwość zmian, rozszerzania albo ograniczania dowolnych elementów Konferencji, w tym w
szczególności składu osobowego prelegentów, czy też zakresu merytorycznego, długości trwania,
rozkładu, harmonogramu itp. W szczególności, Organizator nie gwarantuje udziału w Konferencji
określonych osób bądź podmiotów, nie zapewnia określonej treści prelekcji, wykładów itp., jak
również nie gwarantuje, że udział w Konferencji umożliwi Uczestnikowi pozyskiwanie jakichkolwiek
kontaktów gospodarczych, bądź naukowych, wiedzy, informacji, know-how itp.

§2. Uczestnictwo w Konferencji

1.

Warunkami uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez

wypełnienie formularza na stronie internetowej (www.firmaprzyszlosci.com.pl/rejestracja).
2.

Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

3.

Organizator informuje, że Konferencja będzie filmowana oraz fotografowana. Uczestnik

dokonując rejestracji na Konferencję wyraża zgodę na jego filmowanie i fotografowanie oraz wyraża
zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalanego podczas trwania i w
związku z Konferencją oraz na udzielenie takiej zgody przez Organizatora podmiotom trzecim. Zgoda
nie jest ograniczona terytorialnie.
4.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego

wizerunku utrwalonego w czasie trwania Konferencji i w związku z Konferencją. Rozpowszechnianie
wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji Konferencji i jej przebiegu oraz następowało
wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.
5.

Wizerunek może zostać zestawiony z wizerunkiem innych osób lub obiektów oraz tekstem o

ile również wiążą się one z Konferencją i ilustrują lub opisują jej przebieg.
6.

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika, wyłącznie w zakresie o

jakim wyżej mowa, zostaje udzielona na okres: 3 lat od daty zakończenia Konferencji.
7.

Nagrywanie przebiegu Konferencji bez zgody Organizatora oraz rozpowszechnianie nagrań

wykonanych bez takiej zgody jest niedozwolone.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencję (lub zobowiązania do jej

opuszczenia) Uczestnikom:
a)

będących

pod

wpływem

alkoholu

lub

środków

odurzających

albo

substancji

psychotropowych;
b)

którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;

c)

zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób urągający zasadom kultury

i dobrym obyczajom.
9.

Zabrania się wnoszenia do miejsca odbywania się Konferencji, a także posiadania przez jego

Uczestników w trakcie trwania Konferencji wszelkiego rodzaju materiałów, urządzeń, substancji itp.
niebezpiecznych,

w

tym

w

szczególności

broni,

materiałów

wybuchowych,

wyrobów

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych, jak również innych ostrych, ciężkich, twardych,
szklanych lub metalowych urządzeń, bądź przedmiotów.
10.

W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia do miejsca odbywania Konferencji

rzeczy wbrew zakazowi, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo
usunąć z miejsca odbywania Konferencji takiego Uczestnika.
11.

Organizator umożliwia nieodpłatnie pozostawienie w szatni odzieży na czas trwania

Konferencji. Jeżeli Uczestnik zgubi numer otrzymany w szatni jest zobowiązany uiścić opłatę w
wysokości: 20 zł.
12.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania

lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są
niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także
naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub uzasadnione interesy
Organizatora albo innych Uczestników lub osób trzecich.

§3. Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

1.

Organizator informuje, że Konferencja będzie filmowana oraz fotografowana. Uczestnik
dokonując rejestracji na Konferencję wyraża zgodę na jego filmowanie i fotografowanie oraz
wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Partnerów i Sponsorów swojego
wizerunku utrwalanego podczas trwania i w związku z Konferencją.

2.

Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie.

3.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego
wizerunku utrwalonego w czasie trwania Konferencji i w związku z Konferencją.
Rozpowszechnianie wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji Konferencji i jej przebiegu

oraz następowało wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i
reklamowych.
4.

Wizerunek może zostać zestawiony z wizerunkiem innych osób lub obiektów oraz tekstem, o ile
również wiążą się one z Konferencją i ilustrują lub opisują jej przebieg.

5.

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika, wyłącznie w zakresie o
jakim wyżej mowa, zostaje udzielona na czas nieokreślony.

§4. Regulamin wypełnienia formularza rejestracyjnego

1.

Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja) odbywa się w specjalnym formularzu na stronie

internetowej: www.firmaprzszlosci.com.pl/rejestracja.
2.

Dane podane w formularzu rejestracyjnym Organizator uznaje za ostateczne. Wyłączną

odpowiedzialność za skutki podania w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych danych ponosi
osoba, która wypełniła formularz.
3.

Formularz rejestracyjny należy wypełnić używając pełnych, prawidłowych nazw, bez użycia

skrótów.
4.

Uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzyma wiadomość e-mail z

potwierdzeniem udziału oraz biletem z dedykowanym kodem QR, który należy okazać podczas
rejestracji w dniu Konferencji w formie drukowej lub elektronicznej.

§5. Bezpieczeństwo Uczestników

1.

Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w trakcie Konferencji w sposób

nienaruszający przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego oraz
tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających w miejscu
odbywania się Konferencji, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
zasad BHP, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie
stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
2.

Uczestnik zobowiązuje się stosować do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń

organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora.
3.

Za przedstawicieli Organizatora uznaje się wszelkie osoby posiadające identyfikator z

napisem „Organizator”.
4.

Organizator może odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Konferencji osobom,

których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Konferencji.
5.

Konferencja może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub

kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.

6.

Uczestnik Konferencji w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub mienia w

miejscu odbywania Konferencji powinien:
a)

natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;

b)

bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub przedstawicieli

Organizatora;
c)

unikać wywoływania paniki;

d)

bezwzględnie nie utrudniać dojazdu oraz działaniom służbom ratowniczym.

§6. Sankcje za naruszenie postanowień regulaminu

1.

W wypadku naruszenia postanowień Regulaminu Organizator – niezależnie od zastosowania

innych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego środków – jest uprawniony
do:
a)

Domagania się od Uczestnika zaniechania danego naruszenia;

b)

Domagania się od Uczestnika opuszczenia Konferencji;

c)

Niewpuszczenia Uczestnika na teren Konferencji.

Organizator wedle własnego uznania decyduje o zastosowaniu jednego albo więcej ze środków, o
których mowa w ust. 1.
§7. Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Uczestników jest Organizator (Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu,
adres: ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100, Toruń).
2. Dane osobowe uczestników Konferencji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 16 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 (dalej RODO).
3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail

firmaprzyszlosci@iph.torun.pl lub pod numerem telefonu 56 685 62 90 lub pisemnie na
adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.
4. Dane osobowe Uczestników Konferencji oraz wszystkich osób, które przesłały formularz rejestracyjny
będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Jeżeli Uczestnik wyraził stosowne zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane w celach
marketingowych związanych z kolejnymi edycjami Konferencji oraz działalnością Izby PrzemysłowoHandlowej w Toruniu tj. organizowanymi wydarzeniami i usługami świadczonymi na rzecz wsparcia
przedsiębiorczości w regionie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c)

Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) Przenoszenia danych.
Celem realizacji takich uprawnień należy kontaktować się z Administratorem mailowo na adres:
firmaprzyszlosci@iph.torun.pl.
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie
podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konferencji.
8. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego osoba
wysyłająca formularz wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez nią danych
osobowych na potrzeby przesyłania do niej informacji np.: e-mail, sms, o przyszłych imprezach,
usługach oferowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 16 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. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres: firmaprzyszlosci@iph.torun.pl
9. W przypadku niewyrażenia zgody na marketing będziemy przechowywać dane Uczestników

przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia za naprawienie wyrządzonej przez
Uczestnika szkody tj. co do zasady dziesięciu lat od dnia odbycia Konferencji. W
uzasadnionych wypadkach np. konieczności podjęcia kroków prawnych, w związku z
naruszeniem Regulaminu, dane Uczestników mogą być przechowywane przez dłuższy okres.
10. W przypadku wyrażenia zgody na marketing będziemy przechowywać dane Uczestników do

czasu wycofania zgody. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom czy instytucjom.
12. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są

profilowane.
§8. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konferencji oraz wszystkich osób, które przesłały formularz rejestracyjny
będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konferencji oraz w celach marketingowych
związanych z kolejnymi edycjami oraz działalnością Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

2. Dane osobowe uczestników Konferencji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 16 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. Administratorem danych osobowych
jest Organizator (Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, adres: ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100,
Toruń)
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikowi
przysługuje prawo do bycia zapomnianym. Celem realizacji takich uprawnień należy kontaktować się
mailowo na adres: firmaprzyszlosci@iph.torun.pl.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie
podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konferencji.
5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego osoba
wysyłająca formularz wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez nią danych
osobowych na potrzeby przesyłania do niej informacji np.: e-mail, sms, o przyszłych imprezach,
usługach oferowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 16 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. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres: firmaprzyszlosci@iph.torun.pl
6. Wszelkie informacje dotyczące Uczestników oraz osób, które wypełniły i wysłały formularz
zgłoszeniowy, uzyskane przez Organizatora, będą zapisane i przechowywane w dowolnej formie,
uznanej przez Organizatora.
7. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom czy instytucjom.

§9. Postanowienia końcowe

1.

Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji lub dla

celów reklamowo-promocyjnych Organizatora oraz partnerów Konferencji. Organizator –
nieodpłatnie i na czas nieoznaczony – jest uprawniony do korzystania oraz umożliwiania korzystania
przez inne osoby z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego
wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej w miejscu odbywania się Konferencji, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystania z
wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50

Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie,
zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 8.08.2019r.

4.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenie

mienia oraz inne szkody na terenie Obiektu.
5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestnika, który nie

zastosował się do Regulaminu.
6.

Uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszeniowy i otrzymał elektroniczny bilet na

Konferencję, a chcący zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji powinien poinformować o swojej
rezygnacji Organizatora kierując korespondencję na adres: firmaprzyszlosci@iph.torun.pl

