REGULAMIN UCZESTNICTWA
W II KONGRESIE ZDROWIA PRACODAWCÓW RP
I.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje:
1. Regulamin – niniejszy regulamin
2. Kongres – II Kongres Zdrowia Pracodawców RP, odbywający się w dniach 26 kwietnia
2018 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie
3. Imprezy Towarzyszące – dodatkowe imprezy integracyjne mające na celu m.in.
wymianę doświadczeń zawodowych, nie stanowiące programu merytorycznego Kongresu
4. Organizator Kongresu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie,
ul. Brukselska 7, wpisani do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000047928, numer NIP: 526-16-78-181
5. Uczestnik – wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w wydarzeniu, która
dopełniła formalności związanych z rejestracją na stronie internetowej kongresu
6. Uczestnik VIP – osoba indywidualnie zaproszona do udziału w wydarzeniu przez
Organizatora kongresu
7. Ekspert/Panelista - osoba indywidualnie zaproszona do udziału w wydarzeniu przez
Organizatora kongresu, której imię i nazwisko znajduje się w programie wydarzenia jako
Ekspert w warsztatach
8. Moderator - osoba indywidualnie zaproszona do udziału w wydarzeniu przez
Organizatora kongresu, której imię i nazwisko znajduje się w programie wydarzenia jako
Moderator w warsztatach
9. Gość - osoba indywidualnie zaproszona do udziału w wydarzeniu przez Organizatora
kongresu, której imię i nazwisko znajduje się w programie wydarzenia jako Gość
10. Biuro Kongresu – biuro uruchomione na potrzeby organizacji oraz podczas trwania
Kongresu w miejscu jego odbywania się.
II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONGRESIE
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie powinno nastąpić poprzez:
a. Rejestrację on-line na stronie Kongresu www.kongreszdrowia.pl w zakładce
Rejestracja
2. Termin rejestracji upływa w dniu 23 kwietnia 2018 roku.
3. Zgłoszenie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte przez
Organizatora Kongresu.
4. Organizator Kongresu zastrzega sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo do
zamknięcia rejestracji Uczestników przed 23 kwietnia 2018 roku.

5. Do wejścia na kongres oraz Imprezy Towarzyszące upoważnione będą jedynie osoby
zarejestrowane i posiadające identyfikatory kongresowe.
6. Ze względów technicznych liczba miejsc w poszczególnych sesjach tematycznych jest
ograniczona, a zgłaszanie uczestnictwa odbywa się na następujących zasadach:
a. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej sesji tematycznej w danym warsztacie,
wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu
zgłoszenia ON-LINE, w miarę dostępności wolnych miejsc, a także po dopełnieniu
wszelkich formalności związanych z udziałem w Kongresie;
b. o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Kongresie decyduje Organizator według
następującej kolejności:
- Eksperci i Moderatorzy kongresu
- Współorganizatorzy kongresu
- przedstawiciele władz państwowych i regionalnych (uczestnicy VIP i Goście)
- członkowie Pracodawców RP
- podmioty związane z zarządzaniem służbą zdrowia;
c. udział w kongresie jest bezpłatny a ostateczne potwierdzenie przez Organizatora
Kongresu udziału w wydarzeniu zostanie wysłane do Uczestnika pocztą
elektroniczną.
III. REJESTRACJA
1. Odbiór identyfikatorów i materiałów kongresowych możliwy będzie w dniu 26 kwietnia
2018 roku, w Biurze Kongresu.
2. Biuro Kongresu będzie czynne:
· czwartek, 26 kwietnia 2018 roku, w godz. 08.00-16.30 i 19:30-20:30

IV.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONGRESIE

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie do dnia 23 kwietnia 2018 r.
Rezygnacja z udziału w Kongresie powinna być zgłoszona pocztą elektroniczną (decyduje
data wpłynięcia maila) na adres biuro@kongreszdrowia.pl.
V.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP.
2. Uczestnicy odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.
3. Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody.
VI.

PROGRAM KONGRESU

Uczestnicy są świadomi i akceptują fakt, że z przyczyn niezależnych od Organizatorów, na
które nie mają oni wpływu, mogą nastąpić zmiany w programie Kongresu.
VII.

DANE OSOBOWE:

1. Administratorem danych osobowych są : Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą

w Warszawie, ul. Brukselska 7, wpisani do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047928, numer NIP: 526-16-78-181
(Administrator).
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym odmowa wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o uczestnictwo w II
Kongresie Zdrowia Pracodawców RP uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie tej umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1, pkt 3 oraz
pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182) (Ustawa). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym
czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie dozwolonym przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje w każdym czasie:
a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
b. prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1
Ustawy
6. W celu realizacji uprawnień powyżej określonych osoba, której dane dotyczą może
podejmować kontakt z Administratorem w drodze korespondencji kierowanej na adres
podany w pkt. 1 powyżej.

