Poznań, 11.02.2019 r.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
W II EDYCJI KONFERENCJI „MIASTA PRZYSZŁOŚCI”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem II edycji konferencji „Miasta przyszłości” jest firma Sweco Consulting
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22 (zwana dalej
Organizatorem).
2. Konferencja „Miasta przyszłości” (zwana dalej Konferencją) odbędzie się 11 kwietnia
2019 roku w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu konferencji oraz jej odwołania
bez podawania przyczyn. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem
Organizatora jakiekolwiek roszczenia poza zwrotem opłaty określonej w paragrafie
2 pkt 3.
4. Konferencja ma charakter otwarty. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które opłaciły
uczestnictwo lub otrzymały imienne zaproszenie od Organizatora.

§2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konferencji może być osoba, która prawidłowo zarejestrowała się za
pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.miasta-przyszlosci.pl
oraz we wskazanym terminie uiściła opłatę za uczestnictwo w Konferencji.
2. Udział w konferencji jest płatny.
3. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały
konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne, poczęstunek w trakcie wydarzenia w
postaci kawy, herbaty, wody, przekąsek oraz lunchu. Organizator nie zapewnia
noclegów, dojazdu na miejsce Konferencji oraz parkingu.
4. Liczba biletów na Konferencję jest ograniczona.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży biletów, zwiększenia
puli biletów, zmiany cen biletów lub zmiany okresów obowiązywania cen biletów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania bezpłatnymi
biletami dla wybranych uczestników.

§3. Rejestracja
1. Rejestracja na Konferencję odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą formularza
rejestracyjnego na stronie internetowej miasta-przyszlosci.pl w terminie od 11 lutego
do 28 marca 2019 roku.
2. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Uczestnik wyraża zgodę na wystawienie
przez Organizatora faktury zaliczkowej w wersji elektronicznej.
3. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania
się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Organizator w ciągu
2-3 dni roboczych prześle dane do przelewu wraz z terminem płatności na adres e-mail
podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Organizatora na adres e-mail uczestnika zostanie
wysłana wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji oraz z fakturą
zaliczkową.
6. Pierwsze 30 osób, które dokonają rejestracji i ich uczestnictwo w Konferencji zostanie
potwierdzone przez Organizatora otrzymają od Organizatora upominek w postaci
jednego egzemplarza książki pt. „Nauka o klimacie” autorstwa Marcina Popkiewicza,
Aleksandry Kardaś i Szymona Malinowskiego. Książkę można odebrać tylko osobiście
podczas Konferencji. Organizator nie przewiduje wysyłki książek. W przypadku
niestawienia się na Konferencji książka pozostaje w dyspozycji Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do
formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

§4. Płatności
1. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania maila
z danymi do przelewu na numer konta podany poniżej:
ING Bank Śląski I/O Poznań, SWIFT INGBPLPW
IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262
2. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi:
a. 149 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w terminie 11-28 lutego br.
b. 199 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w terminie 1 marca – 28 marca
br.
3. Do podanych wyżej kwot zostanie doliczony należny podatek VAT.
4. Nieodnotowanie wpłaty przez Organizatora będzie skutkować skreśleniem z listy
uczestników.
5. Brak uregulowania opłaty za udział w Konferencji w terminie podanym w Regulaminie
upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej Rejestracji, bez ponoszenia z tego
tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
6. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora Uczestnik otrzyma zwrot
pełnej zapłaconej kwoty w terminie 10 dni od dnia odwołania Konferencji.

§5. Rezygnacja i zmiana Uczestnika
1. Rezygnacji z uczestnictwa z Konferencji można dokonać jedynie w formie pisemnej
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora
określony w §1 pkt. 1.
2. Za dzień zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego.
3. W przypadku rezygnacji w terminie nie później niż na 14 dni przez rozpoczęciem
Konferencji Organizator zwróci 49 złotych netto na konto, z którego wcześniej zostało
opłacone uczestnictwo osoby rezygnującej.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji w terminie krótszym niż 14 dni
przed rozpoczęciem Konferencji opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.

5. Zamiast zgłoszonego Uczestnika w Konferencji może wziąć udział inna osoba
(pracownik firmy) pod warunkiem przesłania danych tej osoby drogą mailową na adres
sweco.events@sweco.pl w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

§6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych osób rejestrujących się na Konferencję jest
Sweco Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
(60-829), ul. Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000140225, NIP 5220004190, o kapitale zakładowym
w wysokości 15 234 500,00 złotych (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można
skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na
adres rodo@sweco.pl.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu
rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny możliwości
przetwarzania danych w nim zawartych w toku czynności prowadzonych przez
Administratora. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoba, której
dane dotyczą, wyraża zgodę także na ich udostępnienie osobom trzecim, o których
mowa w pkt. 5 poniżej.
3. Wszelkie dane uzyskane dzięki formularzowi rejestracyjnemu zostaną wykorzystane
w celu wystawienia faktury zaliczkowej oraz wysyłania korespondencji e-mail
związanych z uczestnictwem w Konferencji.
4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy firmy Uczestnika będą
udostępnione na identyfikatorze w trakcie trwania Konferencji innym uczestnikom
Konferencji, w tym partnerom medialnym i podmiotom działającym przy obsłudze
i organizacji Konferencji.
5. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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”.
6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu określonym w ust. 3.
Każdej osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Z Administratorem można skontaktować się w sposób określony w ust. 1 powyżej.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania działań
określonych w ust. 3 przez okres 12 miesięcy od ich zakończenia.
8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora
dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli
nie doszło do uchylenia ani zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.
Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

§7. Rozpowszechnianie wizerunku
1. Uczestnik, który potwierdził swój udział poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego
oraz opłacenie faktury zaliczkowej jednocześnie udziela Organizatorowi (zgodnie z art.
81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo,
czasowo i terytorialnie zgody do wykorzystywania wizerunku i wypowiedzi związanych
z udziałem w konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz
nagrań wideo, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć i nagrań wideo,
utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach promocyjnych,
referencyjnych, naukowych i edukacyjnych przez Organizatora. Niniejsza zgoda
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie,
tj. na stronie internetowej Organizatora, na stronie internetowej konferencji
www.miasta-przyszlosci.pl oraz na portalach społecznościowych.

§8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje Uczestników konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
siedziby Organizatora wskazanej w pkt. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje Uczestników konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie
7 dni od dnia zakończenia konferencji lub dnia jej odwołania. Po upływie tego terminu
reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej konferencji www.miastaprzyszlosci.pl oraz w dniu konferencji podczas potwierdzania obecności uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie
zarejestrowani Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość wysłaną na
adres e-mail podany przy rejestracji.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.

