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Regulamin 3 Konwentu IOD Warmii i Mazur 

Olsztyn, 21 maja 2021r. 

 
Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” mają zastosowanie 

wobec uczestników 3 Konwentu IOD Warmii i Mazur online, zwanego dalej ,,Konwentem’’.  

2. Organizatorem Konwentu jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna 

Trzciałkowska.  

3. Konwent odbędzie się w dniu 21 maja 2021r.   

4. Uczestnikiem Konwentu może być osoba fizyczna pełniąca funkcję inspektora ochrony 

danych (IOD), osoby zastępującej inspektora ochrony danych, a także osoba 

zainteresowana tematyką prawa ochrony danych osobowych, zwana dalej 

„Uczestnikiem”.  

5. Prelegentem Konwentu może być każda osoba, której doświadczenie zawodowe pozwala 

na przygotowanie i przedstawienie Uczestnikom Konwentu wykładu związanego 

z ramową tematyką Konwentu, zwana dalej Prelegentem. 

6. Konwent odbędzie w się w formule webinarium na żywo z wykorzystaniem platformy 

wideokonferencyjnej. Zapis poszczególnych paneli nadawanych równolegle, dostępny 

będzie dla Uczestników również po zakończeniu Konwentu. 

7. Strona internetowa Konwentu znajduje się pod adresem https://www.abi.olsztyn.pl/3-

konwent-iod-warmii-i-mazur-online/.  

  

Zasady uczestnictwa  
§ 2 

Warunkiem udziału w Konwencie jest zgłoszenie uczestnictwa w Konwencie na adres: 

konwent@abi.olsztyn.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres email 

oraz podmiot, który reprezentuje. 

§ 3 

1. Zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dokonać nie później niż do 

dnia  14 maja 2021r. Zgłoszenia wniesione po tym terminie nie będą uwzględniane, chyba 

że Organizator postanowi inaczej.  

2. Prelegent zobowiązany jest dodatkowo przesłać zgłoszenie na adres: 

konwent@abi.olsztyn.pl w terminie do 30 kwietnia 2021r. podając temat wykładu. 

Pojedynczy wykład nie może trwać dłużej niż 30 minut. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przesłania błędnych 

danych zgłoszeniowych Uczestnika.  

4. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie 

się przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych 

między Uczestnikiem a Organizatorem.  

5. Po przesłaniu zgłoszenia, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, system 

rejestracyjny prześle wiadomość ze wstępnym potwierdzeniem rejestracji na Konwent. 

6. Oficjalne zarejestrowanie uczestnika potwierdzone zostanie odrębną wiadomością email. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Konwent 

bez podania przyczyny.  

  

Uczestnictwo w szkoleniach  
§ 4 

1. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa we wszystkich panelach szkoleniowych w ramach 

przedziałów czasowych przedstawionych przez Organizatora. Za uczestnictwo w panelu 

szkoleniowym uznaje się co najmniej 90 % czasu panelu szkoleniowego zaplanowanego 

w harmonogramie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Konwentu, w szczególności w 

zakresie tematyki paneli szkoleniowych, o czym poinformuje na stronie internetowej 

Konwentu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Konwentu także w dniu, w którym 

odbywa się Konwent, w szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego, 

kolejności debat i paneli oraz zmiany prelegentów.  

  

Rezygnacja  
§ 5 

1. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konwencie.  

2. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej oraz przesłana do Organizatora nie 

później niż do dnia 14 maja 2021r.  

3. Za dzień rezygnacji rozumie się dzień odbioru zgłoszenia rezygnacji przez Organizatora. 

 

Środki dyscyplinujące  
§ 6 

Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Konwentu, w szczególności niestosowanie 

się do poleceń Organizatora lub Prelegenta, może stanowić podstawę do zablokowania 

Uczestnikowi możliwości wypowiedzi lub całkowite zablokowanie Uczestnika na platformie 

wideokonferencyjnej. 

 

Ochrona danych osobowych  
§ 7 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (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) Organizator informuje, że podane 

przez Uczestnika dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 

danych osobowych, którym jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna 

Trzciałkowska, 10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14, NIP 739-288-99-33, email: 

kontakt@abi.olsztyn.pl, w celu organizacji, przeprowadzenia Konwentu oraz działalności 

o charakterze promującym Konwent.  



  

ORGANIZATOR 

2. Dane mogą być przetwarzane przez okres do 2 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia 

udzielonej uprzednio zgody lub zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych.  

3. Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora w prowadzonej 

działalności na zlecenie, a w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów 

umożliwiającym organizację wydarzenia, a także organom państwowym lub innym 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na 

Organizatorze obowiązków.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji, w 

szczególności w zakresie: sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach 

danych; sprostowania oraz uzupełnienia, usunięcia, żądania czasowego lub stałego 

wstrzymania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w 

Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym 

momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. Uczestnik może kontaktować się z wyznaczonym przez Organizatora inspektorem 

ochrony danych. Funkcję tę pełni Tomasz Trzciałkowski, email: kontakt@idpo.pl.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby wziąć udział w 

Konwencie. Za dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przez 

Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych uznane zostaje przesłanie 

zgłoszenia uczestnika na adres: konwent@abi.olsztyn.pl.   

 

Postanowienia końcowe  
§ 8 

1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne 

związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konwentu w każdym momencie jego 

trwania, bez podania przyczyny.  

3. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie 

się Uczestnika do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 

dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez 

Uczestnika w Konwencie spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy Uczestnika.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje Uczestników. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

  

  


