Regulamin Konferencji Inżynierii Biomedycznej 2018

§ 1 Informacje ogólne
1.Konferencja jest realizowana w dniach 26 - 27 października 2018 r. w
godzinach 10:00-16:00.
2. Celem projektu jest organizacja prelekcji wraz z dyskusjami dla osób
pragnących poszerzyć swoją wiedzę o postępie współczesnej inżynierii
biomedycznej.
3. Grupą docelową wydarzenia są pracownicy naukowi, przedstawiciele firm
oraz studenci zainteresowani zagadnieniami z dziedziny inżynierii
biomedycznej.
4. Oficjalny serwis internetowy, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące
projektu, jak i szczegóły dotyczące konferencji oraz poprzednich edycji
wydarzenia, znajduje się pod adresem: www.bioinzynieria.net.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1.Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
• zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie www.bioinzynieria.net,
• wysoki poziom motywacji i gotowości do udziału w prelekcjach.
3. Zgłoszenie na konferencjię jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z
zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych
w nim warunków przez zgłaszającego.
4. Rejestracja jest równoznaczna z potwierdzeniem obecności.
5. Dla wszystkich zgłoszonych osób zostaną przygotowane zestawy
konferencyjne.
6. W przypadku rezygnacji z udziału wymagane jest poinformowanie
organizatorów -kontakt@bioinzynieria.net.
7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie wszystkich
wymaganych pól formularza zgłoszeniowego.

8. Udział w konferencji jest płatny w zalezności od grupy:
• bezpłatne wejście dla studentów, możliwe po zarejestrowaniu się,
• 49 zł dla pracownika naukowego przy zarejestrowaniu się do dnia 01.09.2018r.
• 149 zł dla przedstawiciela firmy przy zarejestrowaniu się do dnia 01.09.2018r.
• 79zł dla pracownika naukowego przy rejestracji po 01.09.2018 r.
• 199 zł dla przedstawiciela firmy przy rejestracji po 01.09.2018 r.

§ 3 Zagadnienia organizacyjne
1. W ramach organizacji konferencji organizator zapewnia uczestnikom w cenie
wejściówki: udział w konferencji i skromny poczęstunek.
2. Koszty dodatkowe wynikające np. z konieczności dojazdu do miejsca, w
którym odbywać się będzie konferencja lub miejsca noclegu, spoczywają
na uczestnikach/uczestniczkach.
3. Miejscem prelekcji jest Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej
Piotrowo 2, Sala CW4.
4. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie
www.bioinzynieria.net.

§ 4 Regulamin
1.Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej
www.bioinzynieria.net
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
internetowej projektu.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia
uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich
uczestników/uczestniczki.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
organizator.

§ 5 Zgoda na przetwarzanie danych

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
• Administratorem Państwa Danych Osobowych będzie: Fundacja Na Rzecz
Rozwoju Politechniki Poznańskiej z siedzibą: Pl. Marii Skłodowskiej
Curie 5, e-mail: fundacjapp@put.poznan.pl, telefon: 61 665 27 95,
• Od 25 maja 2018 roku kontakt z administratorem danych – Grzegorz Musioł,
fundacjapp@put.poznan.pl,
• Chcielibyśmy uzyskać Państwa zgodę w celu komunikacji związanej z
kolejnymi konferencjami organizowanymi przez Politechnikę Poznańską
czyli na wysyłanie za pomocą telefonii komórkowej oraz poczty
elektronicznej informacji dotyczących terminu oraz programu kolejnych
konferencji. Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej
jest dobrowolne a konsekwencją nie podania wspomnianych danych będzie
brak możliwości bezpośredniego kontaktu z Państwem z naszej strony.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
• W przypadku udzielenia przez Państwa zgody zawsze, w dowolnym momencie
i w bardzo prosty sposób (telefonicznie bądź za pośrednictwem
wiadomości e-mail) mogą ją Państwo wycofać. Proszę jednak pamiętać, że
fakt ten pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie, którego
dokonano na jej podstawie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do
momentu ewentualnego odwołania zgody, ponadto na podstawie poniżej
udzielonej zgody, Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym
innym odbiorcom.
• Na podstawie zebranych danych osobowych nie będziemy podejmować
zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
• W związku z udzieloną zgodą mają Państwo prawo wnieść skargę do Organu
Nadzorczego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub prawo do
usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub prawo do
ograniczenia przetwarzania.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą
rozstrzygane przez organizatora.

2. 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, z późn. zm.).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
uczestników/uczestniczek, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub
skradzione podczas konferencji.
4. Uczestnicy/uczestniczki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których
prowadzone są jakiekolwiek działania związane z konferencją.

