
REGULAMIN KONFERENCFJI ORGANIZOWAIIEJ PRZEZ
REGIoNALNĄ IzBĘ PRZEMYsŁowo_HANDLowĄ w GLIWICACH

1. PosTANowIENIA oGÓLNE:
1.1. Konferencja organizowana lub współorganizowana przez RIPH w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 36 (organizator), zvvana jest w dalszej części Regulaminu
Konferencją.

1.2. Celem Regulaminu jest zapewnienie jasnych i czytelnych zasad wykorzystania
mateńałów zdjęciowych, wizualnych, głosowych i innych udokumentowanych
działań podczas Konferencji, atakże dla celów zapewnienia bezpieczeństwa
w trakcie i po Konferencji.

1.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie www.blockchain.riph.com.pV
oruzprzy recepcji Konferencji w dniu jej trwania.

l.4. Celem Konferencji jest spotkanie przedstawicieli środowisk gospodarczych, władz
administracyjnych i samorządowych, organizacji gospodarczych, osobowości świata
polityki, biznesu, kultury i nauki.

1.5. Konferencja rozpocryna się i kończy zgodnie z obowiązującym harmonogramem
dostępnym na stronie www.blockchain.riph.com.pV w zakładce Program doĘczącej
Konferencji lub zgodnie z harmonogramem podanym w zaproszeniu.

I.6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Konferencji
Ędą ptzebywaó na terenie, na którym przeptowadzana jest Konferencja
organizowana lub współorganizowana przez RIPH w Gliwicach. Każda osoba
przebywająca na Ęm terenie w czasie trwania Konferencji obowigana jest stosować
się do postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to takłże osób przypadkowo
obecnych, kierowców zaproszonych Gości, pracowników obsfugi Konferencji, firm
ochroniarskich, sponsorów itd.

2. zAs/J)Y oBowązUJĄCE NA TERENIE KoNF'ERENCJI, szczF'cÓr,nIn w
ZAKRESIE JEJ BEZPIECZEŃSTWA, sPRAw oRGANIZACYJNYCH ITD.:
2.l. Wstęp na teren Konferencji odbywa się po zarejestrowaniu w punkcie Rejestracji.

W chwili przybycia na miejsce Konferencji uczestnik otrzymuje imienny
identyfikatoą od tego momenfu tylko on upowaznia do wstępu na teren Konferencji,
z wyjątkiem osób, które będą posiadaĘ inne identyfikatory wystawione ptzez
Regionalną lz;bę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, podwykonawców
organizatora orz Politechnikę Śtąstą właścicielem terenu, na którym Konferencja
jest zorganizowana.

2.2. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do noszenia ww.
czas trwania Konferencj i.

2.3. Każdy uczestnik Konferencji zobowlązany jest do

identyfikatora przez cĄ

przestrzegania porządku
i bezpieczeństwa na terenie Konferencj i.

2.4. Na terenie Konferencji obowiązuj e w szczególności zakaz wnoszenia:
broni,
niebezpiec nry ch przedmiotó w i narzędz|
mateńałów wybuchowych i pirotechnicmych,
środków odurzających i substancji psychotropowych,
środków trujących i promieniotwórczych,
pĘnów łatwopalnych,
innych przedmiotów, które w ocenie Organtzatora mogą powodować
zagroŻenie,

2.4. Na tęręnię Konferencji obowiązuje zakaz wprowadzania złtierąt' za wyjątkiem
psów asysĘących.

a.

b.
c.
d.

f.
o



2.5. Uczestnicy Konferencji zobowiązant są stosować się do zarządzeń i poleceń służb
informacyjnych i potządkowych działających w imieniu otganizatoru,
awszczególności przy wejściach na Konferencje zobowtęani są przedstawió
imienny identyfikator na Konferencję.

2.6. Uczestnicy Konferencji zobowiąz.arti są do przebywania wyłącznie w miejscach do
tego przeznaczonych.

2.7. Zabrania się przebywania poza w7naczonym terenem Konferencji, wywarzania
zamkniętych druwi lub ich blokowania.

2.8. Zakaz wstępu na Konferencję dotyczy osób:
a. nie posiadających imiennych identyfikatorów, lub których identyfikatory zostaĘ

uniewazni o ne przez O r gatizator a,
b. majdujących się pod wpĘwem środków odurzających, środków

psychotropowych lub innych środkóq których dzińanie ma podobne skutki do
wyŻej wymienionych,

c. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających
zagrożelie dla bezpieczeństwa pozostaĘch uczestników Konferencj i,

d. posiadających przedmioty lub substancje, których wnoszenie na Konferencję jest
zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu
Konferencji.

2.9. organizator i upowaznione przez niego sfuzby porądkowe mają prawo odmówić
wstępu na Konferencję ze względów bezpieczeflstwa lub z iwtych przyczyn
wynikaj ących z obowi pljącychprzepisów prawa.

2.10. osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami
prawa' odmówiono prawa wstępu na Konferencję lub które zobowiązane zostĄ do
opuszczenia Konferencji, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne toszczęnia
wobec organizatora' w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości
idenĘfikatora.

2.l1. Podczas trwania Konferencji na jej terenie zabrania się:
a. podejmowania działafi mających na celu przerwanie bądŹ zakłócenie przebiegu

Konferencji, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom Konferencji,
b. uŹywania obrźliwego, wulgarnego słownictwa,
c. głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgamych i rasistowskich oraz

nawoĘwania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym,
religijnym, społecznym czy rasowym'

d. wywieszania niedopuszczonych wcześniej pnez organizatora transparentów
i reklam,

e. rozniecania ogluą i uĘwania środków pirotechnicznych lub innych, których
wniesienie na teren obiektu jest zabronione,

f. riszczenia infrastruktury obiektu, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle
ivrządzenianie przeznaczone do powszechnego użytku (płoty, drzewą krzewy,
drogi ewakuacyjne),

g. blokowania miejsc w Ęonie !vyjśÓ, wejśó oraz dróg ewakuacyjnych,
h. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działan o charakterze reklamowym,

promocyjnym czy charytatywnym' na klóre organizator nie wyraził wcześniej
zgody,

i. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyzej, które w
ocenie Orgaruzatora mogą: zagruŻać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram
Konferencji lub utrudniaó jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom.

2.I2. Uczestnik Konferencji ma prawo:



a' wstępu i uczestniczenia w Konferencji, zgodnie z przepisami prawa
i Regulaminem Konferencji,

b. do informacji o umiejscowieniu punktów, gastronomicznych i sanitarnych,c. korzystania zvrządzen' w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do
ogólnego uĄrtku wszystkim uczestnikom Konferencji w .po.ob ,gódny z ich
przę7naczeniem,

d. do uzyskania pomocy medyczrrej w zakresie młiąznrym z uczestniczeniem
w Konferencji, w ptzypadkugdy pojawi się taka konieczność.

3. OCHRONA DAIYYCH OSOBO\ryYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS
KONFERENCJI:
3.1. Otganizator lub Współorganizator utrwala na nośnikach elektroni cznych, optycznych

lub papierolvych przebieg Konferencji dla celów dokumentacj i oraz promocji iub
reklamy Konferencji otaz innych imprez organizatora lub Współ_organizator4
atakŻe sponsorów.

3.2. Wizerunek osób przebywających na terenie Konferencji może zostaÓ utrwalony,
anastępnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczycń,
reklamowych otaz promocyjnych. TJdział w Konfeńcji jesi równoznaczny
zwyrażeniem zgody na ww. działania. Wizerunek może być również utrwalony
i rozpowszechniony ptzez innych uczestników Konferencji w tym medią zaktóryci
organizator lub Współorganizator nie może ponosió odpowiedzialności.
W przypadku nie wyrażenia zgoćly nie należy pnebywać na terenie objętym
Konferencją.

3-3. KaŻdy uczestnik Konferencji przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeg|ądać,
poprawiaó, zmieniać|ub Żądai usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje
Ądanie do siedziby RIPH w Gliwicach ul. Zwycięstwa 36, z zastrzezeniem, ze ńe
ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizęrunkowe
zostaĘ ptzekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi
taz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuj e.

3.4. organizator lub Współorgantzator Konferencji nie odpowiadazarozpowszechnianie
wizerunku dokonywaneptzezinnych uczestników Konferencjibezzgody właścicieli
wizerunku, jednakze w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania
się od wykonywania zdjęĆ konkretnym obcym osobom bez ich zgody:, a szczególrue
na ich udostępnianie w Intemecie.

4. SPEŁNIENIE oBowIAzKU INFoRMACYJENGo woBEC WŁASCICIELI
DAI\TYCH OSOBOWYCH
4.l Administratorem danych zebranych przez organizatora lub Współorganizatora

w ramach organizacji Konferencji jest RIPH w Gliwicach,ul. Zwycięstwa 36.
4.2 Zgodrue zwymagantami art.l3 RoDo (Rozporądzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 2016/679 z drua 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lwE) RIPH
wGliwicach informuje, że przetvłarza dane osobowe uczestników Konferencji,
w tym zaproszonych gości na podstawie art. 6 ust.l. lit. a) RoDo w zakresie zgody
wyrazonej na utrwalenie wizerunku zgodnie z zapisałri niniejszego Regulaminu lub
w zakresie zgody wyrazonej poprzez pozostawienie wizytówki dla celów
przeprowadzęrua konkursu lub dla celów marketingowych, a takŻe dane są
przetllłaruarte w oparciu o art.ó ust.l lit. 0 RoDo, w celu wysyłki zaptoszefl
i Ęestracji zgłoszonych na Konferencję osób, jak równiez w oparciu o art.6 pkt.l lit.
c) RoDo dla celów rozliczętiowych, wystawienia fakfury itp.



4.3- Zah'res przetwarzanych danych jest niezbędny dla umożliwienia prawidłowej
organiz"acji Konferencji i głównie jest to: imię, nazwisko, nazwa i dane teleadresowó
firmy.

4.4- Dane zostały zebrane od członków RIPH lub są publicznie dostępne albo zostały
zebrane na podstawie wcześniejszej współpracy lub wcześniej uzyskanych zgód.

4-5. Nie udzielenie zgody wynikającej z pkt.3.2 niniejszego Regulaminu uniemożliwia
wzięcie udziału w Konferencji, ntezaletnie och charakteru w jakim dana osoba
pr zebyw a na Konferencj i.

4.6. osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez RIPH w Gliwicach
mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianią uzupełniania,
sprostowanią żądania zapomnienia' przenoszenia lub ograniczenia przetwarzattlą
atakirc posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetvłavania. Prawo
to mozna realizować w siedzibie RIPH w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36 od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

4.7. RIPH w Gliwicach nie przetwuza danych osobowych w sposób zautomatyzowany
i nie dokonuje profilowania tych danych.

4.8. odbiorcami danych osobowych mogą byó pozostali członkowie zuPH,
współpracujące firmy lub organizacje, oferenci usfug, wszelkie insĘrtucje wynikające
z ptzepisów prawą a także frrmy obsługujące systemy informatyczne' sponsorzy'
media.

4.9. Dane osobowe będą przetwaruaneptzęzokres 5 lat.
4.10. Dane nie mogą być przekazywanę poza Europejski obszar Gospodarcry, W którym

nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony.
4.11. RIPH nie powołała Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej

za ochronę danych osobowych: sękretariat@riph.com.pl.
4.12. RIPH w Gliwicach informuje o prawie wnięsienia skargi do organu Nadzoru,

zgodnie zzapisatni Ustawy o ocbronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia
przet:wavania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym
i europejskim. organem Nadzoru jest Ulząd ochrony Danych osobowych
w Warszawie, ul. Stawki 2.

5. PosTANowIENIA KoŃcoWE:
5.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy

prawa.
5.2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z akceptacj ą przez uczestrika niniejszego

Regulaminu.
5.3. Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem 8 kwietnia 20t9 r.

Regulamin został zatwierdzony przez Prezesa Regionalnej lzby Przemysłowo_Handlowej
w Gliwicach


