
Regulamin Konferencji Edukacja w akcji 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w Konferencji Edukacja w akcji.Wyzwania- rozwiązania (zwanej dalej: 
Konferencją).  

2. Organizatorem Konferencji jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni z siedzibą w 
Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98 (zwane dalej: Centrum lub Organizator).  

3. W ramach Konferencji odbędą się wykłady  oraz warsztaty  z zakresu edukacji. 
4. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w budynku III Pomorskiego Parku 

Naukowo – Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia) w godzinach 
9:00 - 16:00. 

5. Oficjalną stroną internetową Konferencji zawierającą odnośnik do platformy 
rejestracji jest: https://experyment.gdynia.pl/dla-nauczycieli/konferencja-dla-
nauczycieli-edukacja-w-akcji-wyzwania-rozwiazania/  

6. W sprawach dotyczących organizacji Konferencji należy kontaktować się z 
Organizatorem pocztą elektroniczną na adres: a.miotk@experyment.gdynia.pl 
 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. W Konferencji mogą wziąć udział: nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów 
nauczania, dyrektorzy placówek oświatowych, specjaliści działający w obszarze 
edukacji nieformalnej oraz pracownicy centrów nauki zajmujący się współpracą ze 
szkołami. 

2. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
3. Udział w Konferencji możliwy jest na podstawie:  

3.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (w tym udział w wykładach) poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Evenea. 

3.2. Dodatkowego zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie Evenea. 

4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji upływa dnia 12.04.2023 r. lub po 
wyczerpaniu limitu miejsc.  

5. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu 
uczestnicy otrzymają e-mailowo do 12.04.2023 r.  

6. Uczestnik ma prawo wziąć udział w dowolnych wykładach oraz w maksymalnie 
dwóch warsztatach.  

7. Uczestnictwo w warsztatach potwierdza się podpisem na liście obecności. Po 
zakończeniu konferencji uczestnicy, którzy potwierdzili swoją obecność, otrzymają 
pisemny certyfikat. 

8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacja uczestnika z 
udziału w Konferencji winna być dokonana poprzez przesłanie oświadczenia o 
rezygnacji pocztą elektroniczną na adres: a.miotk@experyment.gdynia.pl 
najpóźniej do 12.04.2023 r.  

9. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie w czasie trwania Konferencji.  
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§ 3 Zasady konferencji 

1. Organizator ustala program Konferencji oraz zastrzega sobie prawo dokonywania 
w nim zmian. Program konferencji dostępny jest na stronie 
https://experyment.gdynia.pl/dla-nauczycieli/konferencja-dla-nauczycieli-
edukacja-w-akcji-wyzwania-rozwiazania/  

2. Na Konferencję należy zgłosić się w dniu jej organizacji, w miejsce wskazane przez 
Organizatora. Informacja o szczegółach Konferencji dostępna jest na stronie 
https://experyment.gdynia.pl/dla-nauczycieli/konferencja-dla-nauczycieli-
edukacja-w-akcji-wyzwania-rozwiazania/  

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywają się wykłady i warsztaty. 

4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. 
 

§ 4 Wizerunek 
 

1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku w mediach społecznościowych 
Organizatora (Facebook, kanał Youtube, Instagram itp.) na zasadach właściwych 
dla tych serwisów, oraz na stronie internetowej Organizatora 
https://experyment.gdynia.pl/, zarówno jako całość jak i w częściach, w celach 
sprawozdawczych i promocyjnych działalności Organizatora.  

2. Zgoda wyrażona jest poprzez użycie przez uczestnika tj. przyklejenie w widocznym 
miejscu na ubraniu, naklejki „Z nauką mi do twarzy”. Szczegółowe zasady akcji „Z 
nauką mi do twarzy” dostępne są na stronie organizatora oraz udostępnianie są w 
czasie trwania konferencji w formie plakatów. 

3. Niniejsza zgoda wyrażona jest nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. 
Uczestnik akceptuje, że jego wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem – 
bez akceptacji produktu końcowego. 

4. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wiadomości email na adres:   
iod@experyment.gdynia.pl  

 

§ 4 Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni, al. 
Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (dalej: Organizator).  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, +48 58 72 73 
985, +48 500 472 830  

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach: 
a) organizacja Konferencji Edukacja w akcji. Wyzwania- rozwiązania, w tym 

rejestracja uczestników, 
b) Potwierdzenie udziału i wydanie certyfikatów dla uczestników konferencji, 
c) Przetwarzanie zdjęć i filmów z konferencji w celach sprawozdawczych i 

promocyjnych działalności Organizatora,  
d) Nawiązanie dalszej współpracy z uczestnikami konferencji w zakresie kierowanej 

do nich oferty Organizatora, 
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e) Przekazanie imiennej ankiety do uczestników konferencji po jej zakończeniu. 
4. Organizator będzie przetwarzał następujące dane: 
1.) Dla organizacji wydarzenia Organizator przetwarzać będzie dane:  
a) imię i nazwisko uczestnika 
b) adres email 
c) nazwa szkoły/ instytucji/ organizacji 
d) miasto/ gmina 
e) nauczany przedmiot / poziom edukacyjny 
f) nr telefonu (w celu ułatwienia kontaktu) 
2.) Dla Potwierdzenie udziału i wydania certyfikatu Organizator przetwarzać będzie: 
a)  imię i nazwisko uczestnika 
3.) Dla celów sprawozdawczych i promocyjnych Organizator przetwarzać będzie: 
a) wizerunek uczestnika 
4) Dla celów dalszej współpracy i ankiety po zakończeniu konferencji Organizator 
przetwarzać będzie dane: 
a) imię i nazwisko 
b) adres email: 

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit a RODO* tj. zgoda osoby której 
dane dotyczą 

6. Zgoda wyrażana jest przez zaznaczenie odpowiednich okien przy formularzu 
zgłoszenia (Evenea) lub poprzez wypełnienie dodatkowych oświadczeń. 
W zakresie wizerunku zgoda wyrażona jest na zasadach określonych w paragrafie 
4 powyżej. 

7. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez kontakt z Inspektorem danych 
osobowych Centrum (iod@experyment.gdynia.pl). Operacje przetwarzanie danych 
dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z przepisami także po jej 
wycofaniu.  

8. Dane będą przechowywane w Centrum do momentu cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie. 

9. Dane osobowe będą udostępniane: 
1) dane niezbędne do rejestracji będą przetwarzane będą przez serwis Evenea na 
zasadach dla niego właściwych 
2) pozostałe dane będą udostępniane podmiotom wspierającym Centrum w zakresie 
obsługi informatycznej (obsługa sieci wewnętrznej Centrum i serwera poczty), 
3) wizerunek uczestników będzie udostępniany w Internecie.  

10. Podane danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji. 
Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w 
konferencji.  

11. Dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.  

12. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: 
a) prawo cofnięcia zgody, 
b) prawo uzyskania dostępu do danych osobowych, 
c) prawo do żądania sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe, oraz żądania 

uzupełnienia danych, 
d) prawo żądania usunięcia danych, 



e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (czyli zatrzymania wszystkich 
operacji przetwarzania) w przypadku gdy kwestionowana jest prawidłowość 
danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych) lub dane przetwarzane były w 
sposób niezgodny z przepisami.  

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy napisać do Inspektora ochrony 
danych Organizatora na adres: iod@experyment.gdynia.pl.  
13. Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez Centrum doszło do 

naruszenia przepisów prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 
www.experyment.gdynia.pl. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
polskiego prawa. 

3. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zgłaszającego 
niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, lub innych danych 
uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z Centrum.  

4. Regulamin zaczyna obowiązywać  w dniu jego publikacji. 
 

 

 

 

*RODO Rozporządzenie 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). 


