REGULAMIN UDZIAŁU
W FORUM PROMOCJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1) ORGANIZATOR, WYKONAWCA I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
a) Organizatorem Forum Promocji Województwa Łódzkiego, zwanego dalej „Forum” jest Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej)
z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, zwany dalej „Organizatorem”.
b) W imieniu Organizatora za przygotowanie, organizację i obsługę Forum odpowiada Don Brando
Sp. z o.o.
c) Administratorem danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi 90-051, al.
Piłsudskiego 8, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 42 663 33 06, e-mail:
iod@lodzkie.pl, dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i udziału w Forum
Promocji Województwa Łódzkiego 2018 na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO oraz art. 11 ust.
2 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz.U.1998 nr 91 poz.576, ze zm.).Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych to: firma
Don Brando Sp. z o.o. realizującą obsługę merytoryczną i organizacyjną Forum na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do
uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres
realizacji Forum oraz na podstawie przepisów o archiwizacji. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, konsekwencją ograniczenia przetwarzania będzie brak
możliwości udziału w Forum. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzaniu danych osobowych Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości udziału w Forum.
d) Udział w Forum jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku (bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę,
powielanie wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem dowolnego medium dla celów
promocyjno – informacyjnych Województwa, w tym między innymi wykorzystanie
w opracowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych, umieszczenie na stronach
internetowych, w materiałach medialnych.
e) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.promocja.lodzkie.pl. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu.
2) WARUNKI REJESTRACJI NA FORUM
a) Rejestracja uczestników trwa od 5 czerwca 2018 r. do dnia 19 czerwca 2018 r.
b) Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu rejestracji uczestników.
c) Rejestracja i wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
Forum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem
a Organizatorem.
d) Osoby zainteresowane udziałem w Forum mogą zarejestrować się wyłącznie za pomocą strony
internetowej www.promocja.lodzkie.pl, na której został zamieszczony FORMULARZ
REJESTRACYJNY.

e) Warunkiem koniecznym prawidłowej rejestracji jest poprawne wypełnienie wszystkich
wymaganych pól FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie
www.promocja.lodzkie.pl .
f)

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestników Forum.

g) Każdy z rejestrujących się uczestników w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji otrzyma
drogą mailową automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na Forum.
h) Lista uczestników Forum zostanie ustalona do dnia 20 czerwca 2018 r., o czym zainteresowani
zostaną poinformowani drogą mailową.
3) Warunki udziału w Forum
a) W Forum może wziąć udział osoba, która zgłosiła swój udział i została zakwalifikowana do
uczestnictwa, o czym została powiadomiona w terminie wskazanym w pkt. 2 lit. h.
b) Organizator zapewnia
świadczenia:
i)

zakwalifikowanym

uczestnikom

Forum

nieodpłatnie

następujące

udział w sesjach wykładowych w dniach 25-26 czerwca 2018 r.

ii) obiad w dniu 25 czerwca 2018 r.
iii) przerwy kawowe w dniach 25-26 czerwca 2018 r.
iv) udział w uroczystej gali połączonej z kolacją w dniu 25 czerwca 2018 r.
v) materiały konferencyjne.
c) Koszty noclegów i dojazdu do miejsca odbywania się Forum, a także wszelkie inne niewskazane
w pkt. 3 lit. b uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Forum.
e) Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów uczestnikom Forum. Każdy Uczestnik
Forum samodzielnie dokonuje rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu Wodnik
tel. + 44 735 32 61, e-mail: recepcja@hotel-wodnik.com.pl posługując się hasłem „Łódzkie
promuje”. Uczestnik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich płatności związanych z
indywidualnymi wydatkami hotelowymi, takimi jak np. telefon, mini bar, pralnia, płatna telewizja
itp., za które to wydatki płacą Uczestnicy indywidualnie przy wymeldowaniu
z danego Hotelu gotówką lub kartą.
f)

Miejsca noclegowe będą dostępne dla Uczestników Forum w cenach: pokój dwuosobowy
240 zł brutto, pokój jednoosobowy 195 zł brutto, pokój trójosobowy 281,25 zł brutto, pokój
dwuosobowy/trójosobowy do jednoosobowego wykorzystania 195 zł brutto. Niezmienność cen
jest zagwarantowana i dostępna do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Forum.
h) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
na terenie Hotelu Wodnik.

