
Międzynarodowa Konferencja
Rola chrześcijan w procesie integracji europejskiej

Regulamin KONFERENCJI

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, tryb i zasady, na jakich odbywa się Międzynarodowa

Konferencja „Rola chrześcijan w procesie integracji  europejskiej” (dalej  „Konferencja”)  a
także prawa i obowiązki Uczestników Konferencji.

2. Głównym  organizatorem  Konferencji  jest  Fundacja  im.  bp.  Tadeusza  Pieronka,  30-513
Kraków, ul. Wawel 2 (dalej „Organizator”)

3. Przepisy  niniejszego  Regulaminu  stanowią  integralną  część  zgłoszenia  uczestnictwa  w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

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), 

§ 2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konferencji
1. Z  uwagi  na  wymogi  bezpieczeństwa  miejsca  Konferencji  oraz  obowiązujące  przepisy

związane z zagrożeniem epidemiologicznym liczba Uczestników jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń.

2. Zgłoszenie jest nieodpłatne.
3. Zgłoszenie  chęci  uczestnictwa  w  Konferencji  odbywa  się  za  pomocą  interaktywnego

„Formularza zgłoszeniowego”. 
4. W drugim etapie może zostać uruchomiona możliwość zgłoszenia on-line.
5. W  celu  poprawnego  zgłoszenia  Użytkownik  zobowiązany  jest  uzupełnić  wszystkie

wymagane pola.
6. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane podczas zgłoszenia są prawdziwe.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego ukończenia

zgłoszenia.
8. Aby  ukończyć  zgłoszenie,  wymagane  jest  zapoznanie  się  i  zaakceptowanie przez

Użytkownika treści Regulaminu Konferencji oraz zasad przetwarzania danych osobowych.



9. Wysłanie  formularza  zgłoszeniowego nie jest  to  jednoznaczne  z  potwierdzeniem
uczestnictwa w Konferencji.

10. Po dokonaniu  weryfikacji  danych,  Organizator  wyśle  na  podany  adres  e-mail  imienne,
Zaproszenie będące podstawą uczestnictwa w Konferencji. 

11. Uczestnik, który dokona rejestracji i otrzyma od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa
oraz Zaproszenie jest zobowiązany wziąć udział w Konferencji.

12.  Uczestnik może zrezygnować z udziału, informując o tym Organizatora nie później niż 7 dni
przed  terminem  Konferencji,  drogą  pisemną,  poprzez  formularz  Kontakt  na  stronie
www.kosciol-europa.org.pl lub wysyłając wiadomość e-mail na adres zgloszenia@kosciol-
europa.org.pl

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  uczestnictwa  osobom,  które  w  latach
poprzednich zarejestrowały się, a nie uczestniczyły w Konferencji. 

§ 3. Uczestnictwo w Konferencji
1. Uczestnictwo w Konferencji jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest akceptacja niniejszego regulaminu. 
3. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konferencji  jest  posiadanie  imiennego  Zaproszenia

otrzymanego od Organizatora.
4. W  dniu  Konferencji  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  okazania  Zaproszenia  (w  postaci

elektronicznej  lub  drukowanej)  w  Recepcji  Konferencji  i  potwierdzenia  uczestnictwa  na
liście. Uczestnik otrzyma imienny identyfikator oraz teczkę z materiałami konferencyjnymi.

5. W trakcie udziału w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do: 
a) stosowania się do poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora, 
b) stosowania się do poleceń służb porządkowych zabezpieczających Konferencję, 
c) przestrzegania  aktualnych  zasad  i  ograniczeń  związanych  z  zagrożeniem

epidemiologicznym,  które  są  publikowane  i  na  bieżąco  aktualizowane  na  stronie
internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, 

d) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu Konferencji,
e) zachowywania  się  w  sposób  zgodny  z  zasadami  współżycia  społecznego  i

nieutrudniający innym osobom uczestnictwo w Konferencji, 
f) posiadania i noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. 

6. Uczestnik oświadcza, że: 
a) jeżeli  w dniu Wydarzenia będzie poddany kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu, ze

względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Konferencji.
b) jeżeli  w  ciągu  ostatnich  14  dni  przed  udziałem  w  Wydarzeniu  miałby  bezpośredni

kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie
lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe, ze
względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Konferencji.

c) że  w  ciągu  ostatnich  14  dni  przed  udziałem  w  Konferencji  nie  miał  objawów
chorobowych  COVID-19,  w  przeciwnym  wypadku  ze  względów  bezpieczeństwa  nie
weźmie udziału w Konferencji.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odmówienia wzięcia udziału w konkurencji Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po

spożyciu  alkoholu  lub  innych  środków  odurzających,  zachowuje  się  agresywnie  lub
podejmuje inne działania mogące stanowić zagrożenie dla jego życia lub zdrowia albo
zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  innych  Uczestników  i  personelu  obsługującego
Konferencję,

b) usunięcia z Konferencji osób nieposiadających identyfikatorów,
c) usunięcia  z  Konferencji  Uczestnika  który  naruszył  postanowienia  niniejszego

Regulaminu lub ogólnie obowiązujące przepisy prawa,   
d) wydzielenia  w  trakcie  trwania  Konferencji  obszaru  z  limitowanym  dostępem  dla

określonej grupy Uczestników.

§ 4. Ochrona danych osobowych
Realizując  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  2  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  potocznie
zwanego RODO, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych
osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. W  sprawie  przetwarzania  danych  osobowych  uczestnik  może  skontaktować  się  w  tej

sprawie pod adresem:  Fundacja im. bp. Tadeusza Pieronka, 30-513 Kraków, ul. Wawel 2
oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: info@kosciol-europa.org.pl.

3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane
przez  Organizatora  przetwarzane  są  w  celu  przeprowadzenia  Konferencji  zgodnie  z
postanowieniami  Regulaminu,  prowadzenia  statystyk,  sprawozdawczości.  Wizerunek
Uczestnika będzie przetwarzany zgodnie z § 5. Adres e-mail będzie wykorzystywany w celu
promocji  Konferencji  oraz  wysyłania  zaproszeń na  kolejne  edycje  Konferencji  –  prawnie
usprawiedliwiony cel Administratora.

4. Organizator  może  przekazywać  dane  osobowe  jedynie  podmiotom  świadczącym  usługi
niezbędne  dla  organizacji  i  przeprowadzenia  Konferencji  (np.  usługi  informatyczne,
księgowe, banki i operatorzy płatności, dostawcy usług pocztowych).

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu rozliczenia Konferencji, wizerunku
przez czas nieokreślony, a adres e-mail do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

6. Osobie,  której  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania  w
dowolnym momencie. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa.

7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  wzięcia  udziału  w
Konferencji.



§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Podczas  Konferencji  Organizator  może  przeprowadzać  sesje  fotograficzne  oraz  filmować

przebieg  Konferencji  dla  celów emisji  w środkach masowego przekazu (telewizja,  radio,
Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób
wskazanych  przez  Organizatora.  Uczestnictwo  w  Konferencji  jest  równoznaczne  z
wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie
przez  Organizatora,  podmioty  z  nim  powiązane  wizerunku/głosu/wypowiedzi  każdego  z
Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i  marketingowych bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.

2. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o  wynagrodzenie  względem  Organizatora  z  tytułu  wykorzystywania  jego
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu Konferencji w

dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  lub  przesunięcia  na  inny  termin

konferencji na skutek zajścia nadzwyczajnych okoliczności.
3. Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  dokonane  przez  siebie

zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzecz   zagubione bądź  pozostawione przez
Uczestnika podczas Konferencji.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy
Kodeksu cywilnego

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji  będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


