REGULAMIN rejestracji konta użytkownika Podmiotów
zainteresowanych
na 46. Międzynarodową Konferencję i Wystawę PIKE 2019
1)

Organizatorem 46. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2019 jest Polska

Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” działająca na zlecenie
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.
2)

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie

poniższych pojęć:
Konferencja

46. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2019
odbywająca się w dniach od 7 do 9 października 2019 roku w
hotelu Warszawianka w Jachrance,
PIKE
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
Organizator
Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej,
Podmiot
osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna
zainteresowany
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, rejestrująca swoje dane na koncie użytkownika
na stronie internetowej www.konferencjapike.pl
Regulamin
niniejszy regulamin,
RODO
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowy i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
3) Celem rejestracji konta użytkownika należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie internetowej www.konferencjepike.pl nie później niż do dnia 6
października 2019 roku włącznie. System informatyczny Organizatora automatycznie wysyła
potwierdzenie przyjęcia rejestracji. Rejestracja wymaga podania nazwy użytkownika oraz
indywidualnego hasła.
4) W procesie rejestracji przekazywane są następujące dane, w tym dane osobowe:
a) adres poczty elektronicznej,
b) pełna nazwa Podmiotu zainteresowanego (firma),
c) Numer Identyfikacji Podatkowej,
d) Adres (w formacie ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
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5) Rejestracja konta użytkownika jest niezbędna do zawarcia umowy o akredytację na
Konferencję, w przypadku woli jej zawarcia za pośrednictwem strony internetowej
www.konferencjepike.pl.
6) Rejestracja konta użytkownika jest możliwa wyłącznie dla Podmiotów zainteresowanych
będących osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostek organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w zakresie bezpośrednio związanym z tą
działalnością (przedsiębiorców).
7) Rejestracja konta użytkownika na stronie internetowej www.konferencjepike.pl
oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania innych
ustaleń dokonanych między Podmiotem zainteresowanym a Organizatorem, a także
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w procesie rejestracji
w celu zawarcia umowy o akredytacje oraz w celu prowadzenia działań marketingowych
wobec Podmiotów zainteresowanych.
8) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
9) Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO
oraz informuje, że dane osobowe Uczestników pozyskane w procesie rejestracji, rozliczeń
bądź w trakcie Konferencji są przetwarzana na podstawie uzyskanej zgody lub na w związku
z prawnie uzasadnionym interesem Organizatora, wynikającym z obowiązku organizacji
Konferencji, z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator oświadcza, że do przetwarzania
danych stosuje środki ich zabezpieczenia zgodne z art. 32 RODO. Organizator informuje, że
otrzymane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w
organizacji Konferencji, w tym firmom przygotowującym materiały niezbędne do jej
organizacji. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o uczestnictwo w Konferencji (o akredytację)
powiększonego o okres jednego roku. Uczestnikom oraz Podmiotom zgłaszającym
przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich udostępnienie jest niezbędne
rejestracji konta użytkownika.
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