REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKEGO

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Województwo Łódzkie reprezentowane przez Departament Administracji
i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w jego siedzibie
lub innym wskazanym miejscu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych należących do
Organizatora, zasady korzystania z tych serwisów oraz zasady ochrony danych osobowych ich
uczestników.
§ 2 Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć
w następujący sposób:
Organizator (Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ) - Województwo
Łódzkie reprezentowane przez Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w skrócie AS, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 12; 90-051
Łódź,
Konferencje – wydarzenia zorganizowane przez Organizatora w wskazanym terminie i miejscu, w celu
omówienia konkretnej tematyki, w których może wziąć udział każda osoba spełniająca określone
warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również spotkania, debaty, sympozja, kongresy
itp. oraz wszystkie tego rodzaju wydarzenia organizowane z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość.
Szkolenia – zajęcia zorganizowane przez Organizatora w wskazanym terminie i miejscu, mające na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych
potrzebnych do wykonywania pracy, w których może wziąć udział każda osoba spełniająca określone
warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również seminaria, webinaria, warsztaty,
szkolenia e-lerningowe, itp.
Uczestnik - osoba, która uczestniczy w konferencji lub szkoleniu zorganizowanym przez Organizatora.
Zgłoszenie - działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika, celem
udziału w konferencji lub szkoleniu.
Formularz rejestracyjny - dokument zawierający deklarację uczestnictwa w konferencji lub szkoleniu,
według wzoru zamieszczonego w Serwisie, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie
dostarczony do Organizatora.
Potwierdzenie udziału - e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie.

Serwis - stworzona przez Organizatora platforma podłączona do sieci Internet, która umożliwia
Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ oraz innych zasobów Internetu, w
tym e-usług (www.elodzkie.pl lub www.si.lodzkie.pl).
§ 3 Zgłoszenie
1. Zgłoszenie może być dokonane elektronicznie (online) na formularzach rejestracyjnych dostępnych
na stronie internetowej www.elodzkie.pl lub www.si.lodzkie.pl.
2. Zgłoszenia można dokonać w zależności od informacji wskazanej w ogłoszeniu o wydarzeniu,
w następującej formie: elektronicznej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, telefonicznie
pod wskazany w ogłoszeniu o wydarzeniu numer telefonu, osobiście (jeśli przewiduje to zgłoszenie)
lub listem na adres Organizatora (Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego,
90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8).
3. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu powinno zostać dostarczone do Organizatora w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o danym wydarzeniu, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą
jego rozpoczęcia.
§ 4 Warunki udziału
1. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora jest bezpłatne. Informacje o tych
wydarzeniach oraz warunkach uczestnictwa Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.
2. O zakwalifikowaniu na dane wydarzenie decyduje przede wszystkim poprawne wypełnienie
formularza rejestracyjnego, zgodność z kryteriami dostępu oraz kolejność zgłoszeń.
§ 5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału
1. W związku z ograniczonymi możliwościami Organizatora dotyczącymi ilości uczestników wydarzeń,
a także ponoszonymi kosztami organizacyjnymi, w przypadku braku możliwości uczestnictwa
w wydarzeniu, zarejestrowani uczestnicy powinni odwołać swój udział – nie później niż 10 dni przed
terminem rozpoczęcia wydarzenia, albo wskazać inną osobę, która weźmie w nim udział.
2. Wszelka korespondencja, o której mowa w ust. 1 może zostać wysłana do Organizatora na adres
poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o danym wydarzeniu ze wskazaniem powodu zmiany
lub odwołania udziału.
§ 6 Zobowiązania Organizatora
1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość wydarzenia zgodną z jego opisem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych. Wówczas Organizator poinformuje wszystkich uczestników na ich adres mailowy
wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia i nie może to stanowić
podstawy do kierowania roszczeń.
§ 7 Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub
nagraniach z wydarzenia, w relacjach medialnych, podsumowaniu oraz innych materiałach w tym
w serwisach internetowych, w mediach społecznościowych Administratora, w tym: Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, oraz na stronach internetowych: si.lodzkie.pl, lodzkie.pl,
w celu promowania wydarzenia.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg wydarzenia za pomocą
urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator, na podstawie art. 81 ust 2 ustawy Prawo
autorskie i prawa pokrewne, może publikować jego wizerunek w materiałach, które dotyczą
wydarzenia lub relacji z wydarzenia.
§ 8 Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń internetowych (webinariów)
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkoleń internetowych, Uczestnik powinien
dysponować:
a.

urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet),

b.

przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych
parametrach.

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania
typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.
§ 9 Własność i prawa autorskie
1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu
zwraca uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe
oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy, a także
materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi
samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w wydarzeniu
materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie,
przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów
komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny
uprawniony podmiot.
4. Uczestnik zapewnia, że jakiekolwiek korzystanie przez niego na rzecz osób trzecich (za
pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie,

przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych
podmiotów. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
jego zachowania, sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
5. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Uczestnik wyraża zgodę na ich
wykorzystywanie przez pozostałych Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator
zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
6. Uczestnik nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów
bądź swoich pracowników, chyba, że Strony postanowią inaczej.
§ 10 Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO
W związku z faktem, iż w celu zarejestrowania się do udziału w wydarzeniach konieczne jest podanie
danych osobowych, wszelkie czynności są zgodne z art. 13 Rozporządzenia 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), dalej zwane RODO.
Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracyjnego (kliknięcie przycisku "Wyślij"
umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym) jest równoznaczne z:
a.

potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych
wpisanych na formularzu,

b.

zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją,

c.

oświadczeniem, że Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do
swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.

Każdy z Uczestników wydarzenia przed/wraz z zarejestrowaniem się na wydarzenie potwierdza, iż
przyjmuje do wiadomości, że:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego (ZWŁ) z siedzibą
w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres email:
iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych

3.

ZWŁ będzie przetwarzać moje dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wskazane
na stronie www.elodzkie.pl lub www.si.lodzkie.pl na podstawie:


art. 6 ust. 1 lit. e) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządzie województwa do celów
związanych z moim udziałem w wydarzeniu, w tym: rejestracji na wydarzenie, informowania
mnie o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie wydarzenia;



art. 6 ust. 1 lit. a) w sytuacji, w której wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(adresu e-mail) w celu powiadamiania o przyszłych, podobnych wydarzeniach. Zgoda może być
odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.



art. 81. ust 2 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w związku z publikacją wizerunku.

4.

Odbiorcami moich danych mogą być dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5.

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania wydarzenia, jego
przeprowadzenia i rozliczenia oraz raportowania, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
wydarzenia, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – najpóźniej
do czasu jej cofnięcia.

6.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią BE-10 jednolitego rzeczowego wykazu
akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiący załącznik nr 4 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.

7.

Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz w przypadkach
określonych w art. 17 i 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. (…) w skrócie RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, a także mam prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
moich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi mi rejestrację
i wzięcie udziału w konferencji.

9.

Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych
przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
§ 11 Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres: si@lodzkie.pl.

2.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są
usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

3.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który
nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
a. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
b. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji
www.si.lodzkie.pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

