REGULAMIN
Postanowienia ogólne
1.
2.

Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI)
Konferencja odbędzie się w formacie online, w dniu 19 listopada 2020 r. i będzie transmitowana za
pośrednictwem sieci Internet.
3. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji w
innym języku niż język polski.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub agendy w
przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Konferencji
5. W przypadku odwołania Konferencji wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane o tym
fakcie drogą mejlową, a także zwrócone zostaną kwoty wpłacone przez Uczestników na konto
Organizatora tytułem opłat za udział w Konferencji.
6. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu obrad w formie
dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień (lub screenów ekranu transmisji) w celu ich
wykorzystania w publikacjach Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" oraz na stronach www
Organizatora.

Zgłoszenie udziału
1.
2.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Aby zarejestrować swój udział w 24 Konferencji "Miasta w Internecie" należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: https://24.kmwi.pl/rejestracja.
3. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Termin dokonywania zgłoszeń upływa 18 listopada 2020 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń
w przypadku wyczerpania limitu Uczestników na Platformie Transmisyjnej.

Uwarunkowania techniczne
1.

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz korzystać z Platformy Transmisyjnej niezbędne jest
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej
(np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari itd.).
2. Transmisja Konferencji będzie prowadzona na Platformie Transmisyjnej, do której dostęp
otrzymają wszyscy zgłoszeni Uczestnicy przed rozpoczęciem Konferencji. Aby wziąć udział w
czacie konferencyjnym, niezbędne będzie zalogowanie się do Platformy, najlepiej podając swoje
imię i nazwisko.
3. Każdy Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania Netykiety na czacie. Organizator
zastrzega sobie prawo do odłączenia Uczestnika od streamingu online przy niewłaściwym
zachowaniu w trakcie Konferencji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub brak możliwości korzystania z
Platformy Transmisyjnej i oferowanych usług w przypadku, gdy spowodowane jest to:
 siłą wyższą, czyli zdarzeniami, na które Organizator nie ma wpływu
 problemami technicznymi z urządzeniem lub dostępem do Internetu po stronie Uczestnika.

Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11a, kontakt z administratorem: ado@mwi.pl
2. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji Konferencji
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez SMWI w zgodzie z przepisami
prawa, wyłącznie w celu organizacji i realizacji Konferencji
4. Uczestnikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany (w tym
aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w
Polityce prywatności SMWI (https://www.mwi.pl/uploads/filemanager/dokumenty/politykaprywatno%C5%9Bci.pdf).

