
 
 
 
 
 

Regulamin konferencji 
INNOWACJE SPOŁECZNE ZMIENIAJĄCE RYNEK PRACY  

projektowanie / finansowanie / wdrożenie 
 
 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 
 
1.1 Konferencja pt. INNOWACJE SPOŁECZNE ZMIENIAJĄCE RYNEK PRACY: projektowanie / 

finansowanie / wdrożenie, zwana w dalszej części Regulaminu „Konferencją” odbywa się w 

terminie 21.03.2019 roku w Krakowie w sali wystawowej Auditorium Maximum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, przy ul. Krupniczej 33. 

 
1.2 Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wiosenny Inkubator Innowacji” realizowanego 

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zwanego dalej „Projektem”). Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Wiosna oraz 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czas trwania 

Konferencji przewidziany jest od godziny 9:00 do godziny 17:00. 

 
1.3 Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie (ul. Berka Joselewicza 

21, 31‐031 Kraków, NIP 6751287092, KRS 0000050905) wraz z partnerem projektu Uniwersytetem 

Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie (ul. Gołębia 24, 31‐007 Kraków, NIP 6750002236), zwanymi w 

dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

 
1.4 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, o 

którym mowa w punkcie 2.1. Regulaminu i obowiązują wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w 

Konferencji („Uczestnicy”). 

 
1.5 Uczestnikami Konferencji mogą być uczestnicy Projektu oraz osoby zainteresowane tematyką 

Konferencji. 

 
1.6 W ramach Konferencji będą odbywały się sesje tematyczne i warsztatowe nt. innowacji społecznych 

oraz tematów pokrewnych.  



 
 
 
 

§2. Uczestnictwo w Konferencji 
 
 
2.1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Konferencji  jest  zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konferencji  poprzez 

wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  na  stronie 

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/kongres/zgloszenie („Zgłoszenie”). 
 
2.2. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność Zgłoszeń. 
 
2.3. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewidywana liczba Uczestników to ok. 250 osób. 
 
2.4.  Konferencja  składa  się  z  wykładów  oraz  warsztatów.  Udział  w  wykładach  nie  wymaga  dodatkowej 

rejestracji.  O  udziale  w  warsztatach  decyduje  kolejność  zgłoszeń,  dokonywanych  poprzez  formularz,  o 

którym mowa w ust. 2.1. Maksymalna liczba uczestników każdego z warsztatów to 50 osób. 
 
2.5. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
 
2.6. Koszt pobytu i przejazdu w celu uczestnictwa w Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
 
Koszty przejazdu w celu uczestnictwa w Konferencji zostaje zwrócony Innowatorom uczestniczącym w 

projekcie Wiosenny Inkubator Innowacji, w przypadku dojazdu na miejsce konferencji powyżej 50 km. 

Uczestnicy projektu Wiosenny Inkubator Innowacji mają również zapewniony nocleg przed konferencją z 20.03 

na 21.03 jak i wyżywienie podczas trwania konferencji. 
 

 
2.7.  Termin  na  rejestrację  zgłoszenia  uczestnictwa w  Konferencji  za  pośrednictwem  strony  internetowej 

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/kongres/zgloszenieupływa w dniu 18.03.2019. Rejestracja po tym terminie 

będzie  możliwa  osobiście  w  recepcji  konferencyjnej  w  czasie  trwania  Konferencji  w  zależności  od 

dostępności miejsc. 
 
 
 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji 
 
3.1.  Uczestnik  może  zrezygnować  z  uczestnictwa  w  Konferencji.  Rezygnacja  Uczestnika  z  udziału  w 

Konferencji  powinna  być  dokonana  w  formie  mailowej  i  przesłana  na  adres 

inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 
 

 

§4. Prawa Organizatora 
 
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Konferencji. 
 
4.2. Wszelkie zmiany w harmonogramie Konferencji wprowadzone przez Organizatora będą dostępne na 

stronie internetowej rynekpracy.wiosna.org.pl/kongres. 
 
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji.  



 

 

4.4. O odwołaniu Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową. 
 
4.5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu,  miejsca  lub  czasu  trwania  Konferencji.  O 

zmianie terminu lub miejsca Konferencji Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
 
 
 
 
 

§5. Obowiązki Uczestnika 
 
5.1.  Uczestnicy  są  zobowiązani  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa,  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 
 
5.2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  Uczestników,  które  mogą  zostać  zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 
 
5.3.  Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  dokonane  przez  siebie  zniszczenia  na 

terenie obiektu, w którym odbywa się z Konferencja. 
 

 

§6. Przetwarzanie danych osobowych 
 
6.1. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby organizacji  i przeprowadzenia Konferencji. Administratorem danych osobowych 

jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31‐031 Kraków. 
 
6.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e‐mail: biuro@wiosna.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 
6.3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu weryfikacji  i przyjęcia Zgłoszenia  jak  również w 

celach statystycznych na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).; ewentualnie w celu dochodzenia 

roszczeń  związanych  z  niniejszą  Umową  –  podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  niezbędność 

przetwarzania  do  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO); 

uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń. 
 
6.4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe uczestnika: imię, nazwisko, e‐mail, telefon. 
 
6.5. Odbiorcą  danych  osobowych Uczestnika może  być Organizator.  Ponadto  dane Uczestnika mogą  być 

przekazywane  podmiotom przetwarzającym dane  osobowe na  zlecenie  administratora, m.in.  dostawcom 

usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami administratora. 
 
6.6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału 

w Konferencji lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody.  



 

 

6.7.  Uczestnik  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia, 

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do 

cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ‐ jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 
 
6.8. Uczestnik ma prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna,  iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
6.9.  Podanie  przez  Uczestnika  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  zgłoszenia 

uczestnictwa w Konferencji – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie jest możliwe. 
 
6.10. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państw trzecich. 
 
6.11.  Administrator  danych  nie  prowadzi  działań  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  ani 

profilowania. 
 

§ 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
Na  wypadek  wykonania  przez  Organizatora  materiałów,  na  których  zostanie  utrwalony  wizerunek 

Uczestnika  (na  zdjęciu  lub  filmie),  Uczestnik  zezwala  na  rozpowszechnianie  swojego  wizerunku  przez 

Organizatora  lub  przez  inne  osoby  na  zlecenie  Organizatora  dla  celów  reklamowych,  promocyjnych  i 

marketingowych,  w  tym  na  obrót  egzemplarzami,  na  których  utrwalono  ten  wizerunek,  oraz  na 

zwielokrotnianie  wizerunku  wszelkimi  dostępnymi  technikami  i  metodami,  rozpowszechnianie  oraz 

publikowanie,  także  wraz  z  wizerunkami  innych  osób.  Zgoda  na  wykorzystanie  wizerunku  może  być  w 

każdym  czasie  odwołana,  z  zastrzeżeniem,  że  cofnięcie  zgody  nie  obejmuje  materiałów  reklamowych, 

promocyjnych i marketingowych wyprodukowanych przed dniem cofnięcia niniejszej zgody. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 
8.1. Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  z  tytułu  uczestnictwa  w  Konferencji  będą  rozstrzygane  przez  sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 
 
8.2.  Wysłanie  Zgłoszenia  rejestracyjnego  zamieszczonego  na  stronie 

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/kongres/zgloszenie  oznacza  akceptację  postanowień  niniejszego 

Regulaminu,  a  także  przestrzegania  przepisów  porządkowych  oraz  wszelkich  innych  ustaleń  dokonanych 

między Uczestnikiem a Organizatorem. 
 
8.3.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu 

cywilnego. 
 
8.4. Konferencja ma charakter zamknięty  i nie stanowi  imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 

marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 
 
8.5.  Niniejszy  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  zamieszczenia  na  stronie  internetowej 

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/kongres.  



 

 

8.6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na 

stronie internetowej www.rynekpracy.wiosna.org.pl/kongres.  


