Wind Power Kołobrzeg 2019

Warunki uczestnictwa w konferencji
Wind Power Kołobrzeg 2019
1. Warunkiem zgłoszenia udziału w konferencji jest rejestracja on-line dostępna na stronie windpower.
kolobrzeg.pl lub przesłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie www pod adresem
windpower.kolobrzeg.pl/rejestracja na adres pawel.bartkiewicz@hrn.com.pl oraz dokonanie wpłaty na
numer konta podany w pkt. 8 do dnia 20.09.2019.
2. Anulacji zgłoszenia można dokonać tylko w formie pisemnej wysyłając maila na adres:
pawel.bartkiewicz@hrn.com.pl do dnia 20.09.2019.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm
promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu.
W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji
zgłoszenia indywidualnie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź
niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie zaistnienia siły
wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów
społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź,
trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp.).
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych
osób na 10 dni przed datą rozpoczęcia konferencji.
7. Organizatorzy poinformują zgłoszone osoby o odwołaniu imprezy oraz dokonają zwrotu kwot
wpłaconych przez uczestników na konto Organizatora tytułem opłaty za konferencję.
8. Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na poniższe konto do dnia 20.09.2019
73 1140 2004 0000 3102 7896 3143
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18
Horizon Paweł Bartkiewicz
ul. Laurowa 85
75-685 Koszalin
NIP 669-236-54-06
9. Firma HORIZON Paweł Bartkiewicz dokonuje jedynie rezerwacji miejsc noclegowych. Każdy
z uczestników dokonuje opłaty za noclegi we własnym zakresie
10. Ceny za udział w konferencji są cenami netto, do podanych kwot należy doliczyć VAT.
11. Konferencja organizowane przez firmę HORIZON Paweł Bartkiewicz mają charakter szkoleniowy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zamawiającego lub osób oddelegowanych przez
zamawiającego do uczestnictwa w konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione
podczas konferencji.
13. Zamawiający ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez
niego lub oddelegowane przez niego osoby na konferencji, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy,
inserty, banery, standy, roll up-y oraz inne materiały reklamowe. Zamawiający ponosi również pełną
odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione na konferencji przez niego lub
delegowane przez niego osoby.
14. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również
instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela organizatora.
15. W trakcie konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu
obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich
wykorzystania na stronie internetowej organizatora.
16. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu konferencji za pomocą
jakichkolwiek środków audiowizualnych.

17. Firma Horizon Paweł Bartkiewicz zakazuje rozpowszechniania wszelkich treści za pomocą
jakichkolwiek środków technicznych sprzecznych z interesami firmy Horizon Paweł Bartkiewicz
i zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów i nośników zawierających taką treść.

Klauzula RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Horizon Paweł Bartkiewicz ul. Laurowa 85,
75-685 Koszalin z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 85 75-309 Koszalin
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 z 4.05.2016),
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami
powszechnie obowiązującego prawa,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
i przeprowadzenia szkolenia z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia
sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
niezgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 z 4.05.2016),
7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem uczestniczenia
w konferencji.

