Regulamin Konferencji Informatycznej Check IT
Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji oraz uczestnictwa w szóstej edycji konferencji
informatycznej Check IT .
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konferencji informatycznej Check IT, zwanej dalej „Konferencją”, jest
Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, zwana dalej
„Organizatorem”.
W ramach konferencji Check IT odbędzie się wydarzenie Check IT Junior, zwane
dalej Check IT Junior.
Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji jest Prezydent Miasta
Lublin.
Celem zbierania danych osobowych jest rejestracja uczestników Konferencji oraz jej
organizacja.
Konferencja odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. na terenie Lublina.
Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność
Konferencji z jej opisem.

§2
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem niniejszej Konferencji jest osoba, która zarejestruje się poprzez panel
rejestracyjny na stronie panelcheckit.lublin.eu do dn. 5 marca 2019 r. do godz. 9:00.
Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane wymagane w formularzu
rejestracyjnym.
2. W przypadku rejestracji na Konferencję osób niepełnoletnich, konto musi być
założone przez rodzica bądź opiekuna tej osoby.
3. Rejestracja na Check IT Junior odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną tel. 81 466
25 12. Zgłoszenia uczestnictwa klasy dokonuje nauczyciel. Uczniowie jednej szkoły
mogą wziąć udział w jednych warsztatach.
4. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji.
6. Uczestnicy może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konferencji
poprzez usunięcie konta uczestnika w panelu rejestracyjnym.
7. Rejestracja jest dobrowolna.
8. Podanie danych osobowych, zawartych w panelu rejestracyjnym jest dobrowolne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia rejestracji w przypadku kiedy
liczba uczestników przekroczy limit miejsc.
10. Uczestnicy Konferencji mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
11. Dodatkowo, Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o organizacji
podobnych wydarzeń w przyszłości i ich promocję za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
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12. Uczestnicy poniżej 18 roku życia powinni brać udział w Konferencji pod opieką
pełnoletniego opiekuna (nauczyciela, wychowawcy, rodzica).
13. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konferencji, w tym koszty podróży,
zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia, uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie.
14. Konferencja podzielona jest na sesje tematyczne: prelekcje, warsztaty, Pokój
Nauczycielski oraz Strefę Gier. Podczas rejestracji uczestnicy mogą wybierać
interesujące ich warsztaty. Pierwszeństwo udziału w określonych warsztatach
przypada osobom, które zapisały się na nie w trakcie rejestracji. Liczba miejsc na
poszczególne warsztaty jest ograniczona. Osoby, które nie zarejestrują się na dane
warsztaty, będą mogły w nich uczestniczyć pod warunkiem, że po podliczeniu
zarejestrowanych uczestników pozostaną wolne miejsca.
15. Zapisy na warsztaty organizowane w ramach Konferencji będą możliwe od dnia 25
lutego 2019 r. od godziny 20:00 do dnia 5 marca 2019 r. do godziny 9:00.
16. W warsztatach mogą czynnie uczestniczyć tylko uczniowie. Opiekunowie
i nauczyciele mogą być uczestnikami biernymi.
17. W prelekcjach w Pokoju Nauczycielskim mogą uczestniczyć tylko osoby ze statusem
„nauczyciel” dokonanym podczas rejestracji przez panel lub rejestracji telefonicznej
18. Strefa Gier jest strefą otwartą i mogą w niej uczestniczyć wszyscy uczestnicy
Konferencji.
19. Udział w prelekcjach Konferencji jest nieograniczony tzn., każdy uczestnik
Konferencji może wziąć udział we wszystkich prelekcjach na auli oraz w Strefie Gier.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji lub prelegentów.
W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek
odszkodowania ze strony Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji
w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla
uczestników Konferencji.
22. Informacje o liczbie wolnych miejsc oraz o ewentualnych zmianach terminów
Organizator
będzie
umieszczał
na
stronie
internetowej:
https://www.facebook.com/LubelskaWyzynaIT.
23. Aktywne konto rejestracyjne w dniu Konferencji jest równoważne z akceptacją
wszystkich regulaminów dostępnych pod adresem checkit.lublin.eu.
§3
Rezygnacja z udziału w Konferencji
Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji na warsztaty, ma prawo do rezygnacji
z udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji. Informację taką
należy przesłać na adres e-mail: lwit@lublin.eu.
§4
Odwołanie Konferencji
1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji bądź
jej odwołania.
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2. W każdym z ww. przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na
adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym lub też
telefonicznie, w przypadku osób z rejestracją telefoniczną.
§5
Świadczenia
1. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnych świadczeń na rzecz
Uczestników.
2. W przypadku wystąpienia Świadczeń, o których mowa w ust. 1 Organizator zastrzega sobie
prawo do dowolnego doboru odbiorców świadczeń (np. w sytuacji, w której liczba
świadczeń jest mniejsza niż liczba Uczestników).
3. Organizator dopuszcza możliwość wystawienia Certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.
Uczestnik nie ma prawa żądać wystawienia ww. dokumentu.
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§6
Ochrona danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane
adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym
Uczestnicy mogą się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących im praw
związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować poprzez:
 email: iod@lublin.eu;
 lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława
Łokietka 1, 20–109 Lublin.
Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, profil, nazwa szkoły /
uczelni / firmy) przetwarzane są w celu rejestracji w serwisie
www.panelcheckit.lublin.eu, organizacji Konferencji, rejestracji uczestników na
Konferencję, uczestniczenia w Konferencji, przesyłania informacji o organizacji
podobnych wydarzeń w przyszłości i ich promocji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Dodatkowo, w przypadku
wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, dane przetwarzane będą w celu
promocji w social media: na stronie internetowej lublin.eu oraz w mediach
zewnętrznych, w tym w prasie;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).;
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a następnie dane zostaną usunięte.
Dane Uczestników mogą zostać przekazane:
 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
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innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Prezydent Miasta Lublin.
7. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.
8. Dane Uczestników nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, przysługują im
następujące prawa:
 prawo dostępu do danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych
bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim dane są przetwarzane
na podstawie zgody Uczestnicy mają prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze
względu na szczególną sytuację Uczestników – w przypadkach, gdy
przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego
interesu;
 prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestników, tj. prawo
otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia
danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie zgody Uczestników;
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnicy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody jest możliwe
poprzez usunięcie konta uczestnika Konferencji. Wycofanie zgody przez usunięcie konta
spowoduje jednocześnie usunięcie danych użytkownika.
11. Podanie przez Uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, profil,
nazwa szkoły / uczelni / firmy) jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkuje
brakiem możliwości rejestracji na Konferencję. Wyrażenie zgody na wykorzystanie
wizerunku jest dobrowolne i nie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji.

1.

§7
Postanowienia końcowe
Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu z przyczyn nie
leżących po jego stronie w szczególności nieodpowiedzialnego zachowania się
uczestnika i nie dostosowania się do regulaminu.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
Podczas Konferencji uczestnik zobowiązuje się stosować do wymagań niniejszego
regulaminu, jak również do regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń
organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora, dysponującego lokalem, na
terenie którego odbędzie się Konferencja.
Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w Konferencji bez podania
przyczyny w przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię,
bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę
Organizatorowi, Uczelniom lub pozostałym uczestnikom Konferencji.
Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Jego interpretacja,
rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nieujętych w niniejszym Regulaminie
należy wyłącznie do Organizatora. Wszelkie pytania należy kierować drogą elektroniczną
na adres: lwit@lublin.eu.
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