
                                                                                                         

 

  

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIU   

Pierwsza Konferencja Technologiczna ,,Tech-Lab” 
 

§1 Organizator 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w organizowanym przez Fundację Horyzont360 z siedzibą w 
Wielogłowach  (zwany dalej „Organizatorem”) wydarzeniu pn.  Pierwsza Konferencja Technologiczna 
,,Tech-Lab” (zwanym dalej „Wydarzenie”). 
 
Partnerem Wydarzenia jest Firma Wiśniowski.  
 
§2 Ogólne założenia 

1) Cel wydarzenia: promocja nowoczesnych technologii wśród mieszkańców Małopolski w szczególności 
mieszkańców Sądecczyzny w tym wśród osób młodych. 

2) Ramowy program wydarzenia: 
Panel edukacyjny:  
- Start-up - jak założyć, czym jest , źródła finansowania itd.  
-Fundusze 2021-2027 dla nowych technologii  
-Przedsiębiorstwa sektora kosmicznego 
-Cyberbezpieczeństwo w biznesie i nie tylko  
-KOMPETENCJE 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030  
-Przemysł 4.0 i co dalej ?  
 
Panel praktyczno-wystawowy- Stoiska tematyczne: 
-VR 
-druk 3D  
-Strefa robotów 
-SkriLab 
 

3) Uczestnictwo w Wydarzeniu  jest bezpłatne. 
4) Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach otwartego 

konkursu ofert w obszarze „Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. 

 
§3 Organizacja  
1. Wydarzenie odbywa się dnia 4 września 2021r. w Wielogłowach 153. Budynek Firmy Wiśniowski.  
2. Wydarzenie na charakter stacjonarny. 
3. W związku z pandemią COVID-19 Organizator wprowadził limit uczestników wydarzenia w licznie 100 
osób.  
4. Każda osoba zainteresowana udziałem w Wydarzeniu zobowiązana jest do zgłoszenia chęci udziału w nim za 
pośrednictwem strony:  http://naukowawioska.pl/ 
5. Jedna osoba może maksymalnie zgłosić 5 uczestników. Po zgłoszeniu system automatycznie bilety wejścia 
prześle na wskazany w trakcie zgłoszenia adres mailowy.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć, jeżeli wcześniej ustalone 
zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 
§4 Uczestnicy 

1. Konferencja dedykowana jest dla osób dorosłych oraz młodzieży zainteresowanej nowymi technologiami 
zamieszkującymi obszar Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno kobiety 
jak i mężczyźni.  



                                                                                                         

 

  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, co 
zostaje potwierdzone poprzez przesłanie zgłoszenia. Kandydat/Kandydatka na wydarzenie przesyła 
Formularz zgłoszeniowy w okresie od 2 do 20 sierpnia 2021r. 

3. Uczestnicy spotkania są zobowiązani do: 
A. posługiwania się rzeczywistym imieniem, nazwiskiem oraz adresem mailowym; 
B. niepodejmowania żadnych działań zakłócających pracę innych uczestników, a także mających na celu 

uzyskanie nieuprawnionego dostępu do platformy, przejęcie kontroli nad spotkaniem czy zniszczenie 
zasobów; 

C. przestrzegania zasad bezpieczeństwa zw. z pandemią COVID-19 tj: 
-dezynfekcja rąk przed wejściem na Wydarzenie 
-zakrywanie nosa i ust w trakcie Wydarzenia  

D. zakazana jest w trakcie spotkania wszelka aktywność uczestników o charakterze bezprawnym, w 
szczególności: 

i. publikowanie treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa, 
ii.  naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, 

iii.  zakłócanie przebiegu spotkania, działania systemów komputerowych, serwerów i sieci, 
iv. podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych uczestników. 

4. Organizator ma prawo do odebrania uczestnikowi dostępu do spotkania w przypadku naruszania 
postanowień, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

 
§5 Dane osobowe 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, informuje się, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora – Województwo Małopolskie  

z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,  
30-017 Kraków; adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl, 

3) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z realizacją zadania publicznego zgodnie z przepisami prawa, wynikającymi z ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów Rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań, 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania publicznego, jak 
również przez okres niezbędny do celów archiwizacji dokumentacji zgodnie z kategorią archiwalną 
określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów 
marszałkowskich, 

5) Pani/Pana dane osobowe: (np. imię, nazwisko, adres e-mail itd.) pochodzą z dokumentacji dot. 
realizacji zadania publicznego składanej przez Zleceniobiorcę, tj. Fundację Horyzont360, w związku z 
realizacją zadania publicznego pn. ML + AI Festiwal w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, 

6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 
RODO,  

7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym w związku  



                                                                                                         

 

  

 

z realizacją umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych 
(np. dostawcom usług IT),  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
 
 
 

§6 Popularyzacja wydarzenia 
1. Podczas Wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania wideo. Celem takich działań jest 

wyłącznie promocja projektu. 
2. Wstęp na Wydarzenie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunków lub/i wypowiedzi uczestników Wydarzenia na potrzeby promocji projektu oraz Wydarzenia 
lub innych, podobnych działań podejmowanych przez Organizatora, partnerów merytorycznych 
prowadzących warsztaty lub/i sponsora/-ów danych wydarzeń lub ich edycji, poprzez publikację nagrań, zdjęć 
lub/i filmów z wydarzeń. Uczestnikom Wydarzenia nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, 
partnerów merytorycznych lub/i sponsora/-ów wydarzenia lub ich edycji z tego tytułu.  

3. Wizerunek, głos i/lub wypowiedź mogą być wykorzystywane w opisanym wyżej materiale filmowym, w sieci 
multimedialnej i Internecie oraz w ramach usług telekomunikacyjnych. Organizator zapewnia, że publikacja 
materiałów ma wyłącznie charakter promocyjny i służy popularyzacji Wydarzenia oraz projektu oraz i marki 
Sponsorów oraz Partnerów Merytorycznych. Organizator zapewnia, że zdjęcia/nagrania nigdy nie będą 
publikowane wraz z danymi osobowymi jego uczestników. 
 
§7 Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2021r.  
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 
  

 

Zatwierdzam: dr Monika Bochenek –Wiceprezes Zarządu Fundacji 

Dnia 28 lipca 2021r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

  

 

 

Wzór Formularza zgłoszeniowego: 

Zgłaszam chęć udziału w wydarzeniu Pierwsza Konferencja Technologiczna ,,Tech-Lab” w dniu 4 
września 2021r. 
 
Imię i nazwisko kandydata: 
Adres e-mail: 
Potwierdzam, iż zamieszkuję na obszarze Województwa Małopolskiego.  
Potwierdzam, iż zapoznałem się z Regulaminem udziału w wydarzeniu oraz akceptuję jego zapisy.  
 


