Regulamin konferencji online „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”, która odbywa się
podczas Międzynarodowego Dnia Rzepaku "Eurorzepak 2021" w Minikowie organizowanej
przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zlecenie
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

§1 Postanowienia ogólne
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Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji online „Uprawa rzepaku a
Europejski Zielony Ład”, która odbywa się podczas Międzynarodowego Dnia Rzepaku
"Eurorzepak 2021" w Minikowie w dniu 20 maja 2021 r. organizowanej przez Kujawsko
– Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo,
NIP 558-17-42-615.
Konferencja jest organizowana na zlecenie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i
Roślin Białkowych.
Konferencja jest finansowana jest z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
Konferencja odbędzie się online w formie webinarium.
Uczestnikiem konferencji jest każda osoba pełnoletnia, której udział w konferencji został
potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem www.eurorzepakminikowo.pl za pomocą którego następuje Rejestracja.
Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję online, której
dotyczy Rejestracja.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
Rejestracja oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji.
Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną
zarejestrowaną do udziału w Konferencji.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków
Regulaminu.

§2 Rejestracja i udział w Konferencji
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Rejestracja następuje wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.eurorzepak-minikowo.pl
Wymagania techniczne związane z udziałem w Konferencji tożsame są z wymaganiami
niezbędnymi do korzystania z Internetu. Uczestnik winien posiadać komputer wraz z
oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Internetu.
Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa najpóźniej do momentu
rozpoczęcia konferencji.
Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza
zgłoszeniowego do Organizatora.
Uczestnik, rejestrując się na Konferencję online, potwierdza zamiar uczestnictwa w
konferencji.

Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, ponosi ona odpowiedzialność za
prawdziwość przekazywanych informacji. Rejestrujący powinien również posiadać
udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych
osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w każdej chwili trwania
konferencji.
8. 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, jak również wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych podanych w rejestracji.
6.

§3 Wymagania techniczne, sposób prowadzenia Konferencji
Konferencja jest usługą świadczoną drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału
audio i wideo.
2. Przebieg Konferencji online przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w
szczególności:
a) transmisję online w czasie rzeczywistym;
b) komunikację w czasie rzeczywistym w formie opisanej w pkt. 3, zaś w przypadku
prelegentów za pomocą kamery i mikrofonu.
3. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Konferencji udostępnia funkcję czatu, Uczestnik
może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą
wiadomości tekstowych.
4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Konferencji Uczestnik klika w
indywidualny link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
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§4 Prawa i obowiązki Organizatora Konferencji
W przypadku, gdyby Konferencja nie mogła się odbyć w ustalonym terminie z przyczyn
niezależnych od Organizatora takich jak siła wyższa (zdarzenia niezależne
uniemożliwiające przeprowadzenie Konferencji, takie jak pandemia, zarządzenia władz,
strajki, itp.), Organizator zastrzega 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.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób
prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia
Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora
pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do
zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego
kontrolą.
3. Czat dostępny podczas Konferencji będzie moderowany. Oznacza to, że nie wszystkie
wysłane przez uczestników pytania, będą pojawiać się na czacie publicznym.
4. Przebieg konferencji on-line będzie rejestrowany.
1.

§5 Prawa autorskie
Materiały konferencyjne zostały opracowane przez prelegentów są objęte prawami
autorskimi.
2. Kopiowanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i upowszechnianie materiałów
konferencyjnych bez zgody Organizatora jest zabronione. Uczestnicy mają prawo do
korzystania z prezentowanych treści wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
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§6 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie. Adres do korespondencji: Krajowe Zrzeszenie
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403, 00-006 Warszawa,
e-mail: biuro@kzprirb.pl, tel.: 882 133 153.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy – zgłoszenia udziału w
konferencji pt. „Uprawa Rzepaku a Europejski Zielony Ład”, która odbędzie się w dniu 20
maja 2021 roku.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
b. podmioty przetwarzające dane na podstawie stosownych umów podpisanych z
Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, przetwarzające
dane osobowe dla których Administratorem jest Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych
c. Podmioty obsługujące konferencję pt. “Uprawa Rzepaku a Europejski Zielony Ład”
na
podstawie
zawartych
umów
powierzenia:
i. Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609
ii. Art4Media Michał Siemieniecki, ul. Włocławska 167 (Smart Space), 87-100 Toruń,
NIP 956-201-51-64
iii. LSV Technika Tomasz Iciak, ul. Bydgoskich Przedsiębiorców 13, 85-862 Bydgoszcz,
NIP
554-219-97-62.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
umowy oraz terminu jej rozliczenia i dochodzenia roszczeń, czyli 5 lat po zakończeniu roku,
w którym umowa była realizowana.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
iii. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
iv. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
v. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku,
gdy:
i. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
iii. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krajowym
Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

§7 Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia uczestnika
na Konferencję do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych
z Konferencją.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować pod adresem e-mail:
info@eurorzepak-minikowo.pl, contact@eurorzepak-minikowo.pl
3. Uczestnik Konferencji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed
przystąpieniem do Konferencji i dostosowania się do jego postanowień.
2.

