Regulamin IX Konferencji I Warszatów „OBLICZA SEKSUALNOŚCI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. OD DZIECIŃSTWA DO DOROSŁOŚCI.”
§1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji i
Warsztatów oraz Fundacji „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami
Rozwojowymi, dalej zwany jest Regulaminem.
1.2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Fundację „Potrafię
Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.
1.3. Organizatorem Konferencji jest Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu (ul. Cybulskiego
35h, 50-205 Wrocław), zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być tylko osoby pełnoletnie.
1.5. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, osoby niepełnosprawne, opiekunowie i/lub rodzice osób niepełnosprawnych,
pracownicy placówek specjalnych oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką
Konferencji, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.
1.6. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej
https://potrafiepomoc.org.pl/konferencja-oson/
1.7. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w
Konferencji oraz materiały konferencyjne.
§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji i/lub Warsztatach
2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji i/lub Warsztatach uczestnik ma obowiązek
dokonania rejestracji oraz uiszczenia opłaty, która jest pobierana z tytułu odpłatnej
działalności pożytku publicznego w myśl obowiązujących przepisów.
2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://potrafiepomoc.org.pl/konferencja-oson/.
2.2.2. Uiszczenie opłaty, która jest pobierana z tytułu odpłatnej działalności pożytku
publicznego

w

myśl

obowiązujących

przepisów,

podczas

wypełniania

formularza

zgłoszeniowego.
2.3. Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego będzie dostępna do 30
kwietnia 2019 roku. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w siedzibie Organizatora
oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, w miarę
dostępności miejsc.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych
danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także
przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
§3. Opłaty
3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji, które są
pobierane z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego w myśl obowiązujących
przepisów, jest zamieszczona w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie
https://potrafiepomoc.org.pl/konferencja-oson/
3.2. Opłatę za udział w Konferencji, która jest pobierana z tytułu odpłatnej działalności
pożytku publicznego w myśl obowiązujących przepisów, należy uiścić podczas rejestracji.
3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji upoważnia Organizatora do
anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek
odpowiedzialności odszkodowawczej.
3.4. Organizator wystawi fakturę na potwierdzenie dokonanych wpłat.
3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi
związane z uczestnictwem w Konferencji.
4.6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym
zakresie.
§5. Rezygnacja z udziału w Konferencji
5.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji i/lub Warsztatach w
terminie 7 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do 30 kwietnia
2019 roku. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w
formie pisemnej – formularz rezygnacji z konferencji stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
5.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji i/lub Warsztatach
Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia
rezygnacji, z zastrzeżeniem punktu 5.1., zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika
opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.
5.3. Rezygnacje złożone po 30 kwietnia 2019 roku nie będą rozpatrywane.
§6. Reklamacje
6.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail:
sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
6.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie
3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

6.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
§7. Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji
Zgodnie z Rozporządzeniem 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej, jako „RODO”, informujemy, że:
6.1. Administratorem Pani/Pana(dalej „Państwa”) danych osobowych
(dalej,,Administrator”) jest Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu ul. Cybulskiego
35H, 50-205 Wrocław (dalej jako „Administrator”). W kwestiach związanych z Państwa
danymi osobowymi możecie się skontaktować za pomocą adresu e-mail:
odo@potrafiepomoc.org.pl, a także pod numerem telefonu +48 509 685 328.
6.2. Uczestnikiem IX Konferencji „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Od
dzieciństwa do dorosłości” i/lub Warsztatów jest każda osoba fizyczna, która bierze udział
w konferencji (dalej jako „Uczestnik”). Dane które nam Państwo przekazujecie będą
przetwarzane w celu:
6.2.1. rejestracji wraz z obsługą płatności, prowadzeniem listy obecności (artykuł 6
ustęp 1 litera b RODO). Podany przez Państwa numer telefonu może zostać wykorzystany
przez Fundację w celu dopełnienie formalności związanych z rejestracją na IX
Konferencję;
6.2.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia prawnego obowiązku
związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone
przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi
uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem
roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa
(artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO);
6.2.3. istnieje możliwość, iż przebieg Konferencji, w tym wizerunek osób w niej
uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Biorąc udział w Konferencji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez Fundację Potrafię Pomóc jego wizerunku, utrwalonego w trakcie
Konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w
całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube)

i

stronach internetowych Fundacji Potrafię Pomóc, oraz podmiotów z nią
współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w
pochodzących od Fundacji Potrafię Pomóc lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach,
prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych
(także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację Potrafię

Pomóc w związku z organizacją Konferencji lub dotyczącą jej działalnością informacyjnej
lub promocyjnej;
6.3. W dniu Konferencji poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na wykonanie Państwu
zdjęć i nagrywanie (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO). Wyrażenie zgody przez Państwa
jest dobrowolne. Macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy
czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
jej podstawie przed cofnięciem zgody.

6.4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych
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bezpieczeństwo przekazywanych danych;
6.5. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
6.5.1. do czasu odwołania przez Państwa zgody;
6.5.2. w przypadku zapisu na konferencję - przez 6 lat. Okres ten wynika z przepisów
prawa (ustawa o rachunkowości i Kodeks cywilny).
6.6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu;
6.7. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do Fundacji, jeżeli macie zastrzeżenia
dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
§8. Postanowienia końcowe
8.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od
Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na
wskazane przez nich konta bankowe.
8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy
powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
8.3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr
62, poz. 504).
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
https://potrafiepomoc.org.pl/konferencja-oson/.
8.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w
terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu
obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
8.9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia rezygnacja z udziału w IX Konferencji i/lub
Warsztatów
…………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Imię i nazwisko, Adres

Fundacja „Potrafię Pomóc”
Ul. Cybulskiego 35h
50-205 Wrocław

Oświadczenie o rezygnacji
Ja ……………………………………………………………… niniejszym informuję o mojej rezygnacji z
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać odpowiednio IX Konferencji i/lub Warsztatu(ów) A, B, C, D/.
Data wypełnienia formularza rejestracyjnego…………………………………………….. .

…………………………………………………
Czytelny podpis rezygnującego

