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Załącznik nr 1 do zarządzenia 78/2021 

Regulamin  

konferencji „Forum KMO” w 2021 r. 

 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konferencji „Forum KMO” (dalej: „Konferencja”) jest Centrum Nauki Kopernik z 

siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej: „Organizator”). 

2. Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (dalej „Platforma”) w terminie                          

19-20.11.2021 roku pomiędzy godzinami 16:00-22:00 (19.11) i 9:00-20:00 (20.11) zgodnie ze 

szczegółowym opisem Konferencji umieszczonym na stronie internetowej 

https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/ix-forum-kmo  

 

§ 2 

Zasady udziału w Konferencji  

1. Konferencja jest kierowana w szczególności do opiekunów, partnerów, trenerów i wszystkich osób i 

instytucji w Polsce i za  granicą działających na rzecz rozwoju Klubów Młodego Odkrywcy (dalej 

”KMO”). Wszystkie osoby wskazane w zdaniu uprzednim zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a 

każda oddzielnie „Uczestnikiem”.  

2. Udział w Konferencji jest nieodpłatny i możliwy poprzez skorzystanie z linku do Konferencji 

umieszczonego na stronie:  https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/forum-kmo  Skorzystanie z linku 

jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. 

3. Skorzystanie z linku do Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych osobowych przez 

Uczestnika Konferencji. 

5. Konferencja będzie prowadzona na żywo poprzez platformę Zoom. Organizator informuje, że będzie 

prowadził rejestrację Konferencji. 

6. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości i zakłócenia powstałe podczas transmisji 

danych i pozostające w związku z którymkolwiek z wydarzeń Konferencji, jak również za uszkodzenia 

programów i urządzeń przeznaczonych do przesyłania danych. 

7. W ramach Konferencji mogą być udostępniane przez Organizatora i prowadzących nagrania wideo, 

obrazy, teksty (dalej „Materiały”).  

8. Uczestnicy Konferencji mogą udostępniać swoje nagrania wideo lub zdjęcia swoich prac powstałych w 

wyniku udziału w Konferencji (dalej „Materiały Uczestników”). 

https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/ix-forum-kmo
https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/forum-kmo
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9. Zabronione jest udostępniane przez Uczestników Materiałów niezwiązanych z udziałem Uczestnika w 

Konferencji, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zawierających treści niezgodne z 

dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego.  

10. Uczestnicy Konferencji będą mogli komunikować się z prowadzącymi, jak również ze sobą nawzajem 

za pośrednictwem czatów, wiadomości bezpośrednich, wideokonferencji. Zabronione jest wysyłanie 

treści reklamowych i niezwiązanych z tematem Konferencji (tzw. spam), a także złośliwego 

oprogramowania. Zabronione jest również obrażanie innych Uczestników bądź inne zachowanie 

naruszające dobre obyczaje, jak i dobre imię CNK. 

11. CNK zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów Uczestników naruszających zasady określone w 

pkt. 10 powyżej, a także do zawieszenia lub usunięcia z Konferencji Uczestnika naruszającego zasady 

określone w Regulaminie. 

12. Ze względów technicznych udział w poszczególnych wydarzeniach realizowanych w ramach 

Konferencji może wziąć nie więcej niż 300 osób. 

 

§ 3 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konferencji, powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. 

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

3. Organizator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpływu. 

 

§ 4 

Dane osobowe 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie 

(kod pocztowy 00-390) pod adresem ul. Wybrzeże Kościuszkowie 20, NIP: 7010025169, REGON: 

140603313 (dalej jako „Organizator”). 

2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane zbierane są w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i dokumentacją  Konferencji.   

Włączenie kamery przez Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem przez 

niego  Organizatorowi prawa do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika i fragmentów nagrań jego 

wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji poprzez umieszczenie na stronie www Organizatora, 

partnerów (pełna lista partnerów KMO tutaj: https://kmo.org.pl/pl/partnerzy) oraz na ich profilach w 

portalu społecznościowym Facebook i Instagramie do czasu korzystania z wizerunku do celu promocji 

i dokumentacyjnych wydarzenia. Udzielone prawo wykorzystania wizerunku dotyczy wyłącznie 

wykorzystania w sposób wskazany powyżej. 

https://kmo.org.pl/pl/partnerzy
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4. Dane osobowe Uczestnika Konferencji będą przetwarzane przez czas korzystania przez CNK z nagrań 

z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

6. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich 

przetwarzanie oraz żądać przeniesienia danych. 

7. Informujemy ponadto o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych poprzez przesłanie takiej 

informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail sekretariat@kopernik.org.pl co nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

8. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z 

uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. Każdy ma prawo wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

11. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

12. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej lub w 

formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@kopernik.org.pl.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika błędnych danych 

osobowych. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub 

skrócenie któregokolwiek z Konferencji z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 

niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą 

stanowią w szczególności: awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej kopernik.org.pl, a także w siedzibie Organizatora. 

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami 

niezależnymi od Organizatora, za uprzednim powiadomieniem każdego Uczestnika Konferencji. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

5. Wszelkie spory związane z Konferencją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

 

 

…………………….………………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 


