Drodzy Uczestnicy prosimy o uważane przeczytanie i zapoznanie się z poniższym regulaminem,
który zawiera istotne informacje dla zarejestrowania się na spotkanie, ale także zasady związane
z organizacją spotkania, a także zapoznanie z klauzulą RODO. Proszę przyjmijcie je z otwartością
i życzliwością serca. Na wszelkie zapytania skierowane na poniższy adres mailowy chętnie
odpowiemy.

kontaktodnaleziona@gmail.com

Regulamin Konferencji ODNALEZIONA edycja druga

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji ODNALEZIONA - edycja druga,
która odbędzie się w dniach 14 października 2022r. - 16 października 2022r.
w Warszawie, w miejscu wyznaczonym przez głównych Organizatorów, którymi są:

a)

Wspólnota Głos Pana (https://glospana.pl/) oraz

b)

Fundacja Niebo Otwarte (http://niebo-otwarte.pl/).

2.

Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji, a przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatorów
jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Uczestnika.

3.

Wszelkie informacje związane z organizacją Konferencji będą przesyłane drogą
elektroniczną na adres mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub umieszczane
na stronie internetowej Fundacji Niebo Otwarte (http://niebo-otwarte.pl/).

4.

W sprawach organizacyjnych związanych z Konferencją można kontaktować się
z Organizatorami drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres
mail:kontaktodnaleziona@gmail.com

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:



przesłanie drogą elektroniczną, do dnia określonego przez Organizatorów wypełnionego
formularza zgłoszeniowego,



otrzymanie maila potwierdzającego zapis na rekolekcje wraz z danymi do dokonania
wpłaty



dokonanie w terminie wskazanym w mailu zapłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji

2.

Opłata za uczestnictwo wynosi:
•

350 złotych, w przypadku dokonania zapłaty w terminie do 301 sierpnia 2022r.;

•

380 złotych, w przypadku dokonania zapłaty po 31 sierpnia 2022r.

- z tym, że zapłata musi być dokonana w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2022.
3.

Uczestnictwo w Konferencji i akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na:

a.

korzystanie z wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach przez osoby działające
w imieniu Wspólnota Głos Pana, Fundacja Niebo Otwarte i publikację wizerunku (zdjęcie
lub nagranie) na stronie internetowej Wspólnoty Głos Pana/Fundacji Niebo Otwarte,
na fanpage’u, na Facebooku czy innych serwisach społecznościowych;

b.

dalsze przetwarzanie Waszych danych osobowych, w celu informowania o propozycjach
kontynuowania formacji duchowej poprzez rozsyłanie pocztą elektroniczną materiałów
informacyjnych, zapraszając na kolejne spotkania o charakterze ewangelizacyjnym,
formacyjnym duchowo.

4.

Wstęp na Konferencję odbywa się po dokonaniu rejestracji, na dowód czego Uczestnik
otrzymuje opaskę na rękę lub innego rodzaju identyfikator uprawniający do wstępu
na teren udostępniony dla przeprowadzenia Konferencji, w tym na salę konferencyjną.
Rejestracji dokonuje się jeden raz co oznacza, że jeśli Uczestnik bierze udział
kolejnych dniach konferencji nie dokonuje ponownej rejestracji.

5.

Ze względu na indywidualne przeżycia osób uczestniczących w Konferencji, w tym
prowadzących spotkanie, zakazuje się Uczestnikom wykonywania zdjęć, a także innych
form utrwalania obrazu i dźwięku oraz ich rozpowszechniania, chyba że uzyskają zgodę
Organizatorów.

6.

Szczegółowy program spotkania zostanie przekazany Uczestnikom w sposób wskazany
w § 1 ust. 3 regulaminu.

§3
1.

W czasie Konferencji istnieje możliwość zamówienia obiadu w formie bufetu
szwedzkiego, co wiąże się z dodatkowym kosztem 85 złotych za obiad dla jednej
osoby za jeden dzień, co łącznie stanowi kwotę 255 zł w odniesieniu do trzech dni
konferencji. Na etapie składania formularza zgłoszeniowego istnieje możliwość
dokonania wyboru w zakresie opcji uczestnictwa z zapewnieniem obiadu przez 3 dni
Konferencji lub bez obiadów.

2.

W trakcie Konferencji, w czasie przerw kawowych, dostępna będzie kawa, herbata,
woda i ciastka.

§4
1.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konferencji
w planowanym terminie i miejscu, w szczególności związanych z wprowadzeniem

stanu epidemii, Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminu i miejsca
Konferencji, a także jej odwołania
2.

W przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy/podmioty ograniczeń
wpływających na organizację Konferencji, w szczególności związanych
z wprowadzeniem stanu epidemii/zagrożenia stanem epidemii Uczestnicy będą
zobowiązani do stosowania się do zasad ustanowionych przez uprawnione
organy/podmioty.

3.

Ponadto Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych w miejscu
przeprowadzenia Konferencji przez udostępniającego miejsce.

Klauzula informacyjna
W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy o to abyście się
zapoznali z informacją Administratora Danych Osobowych.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię
Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO
można przeczytać na: https://uodo.gov.pl/pl/404/224.
Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Niebo Otwarte NIP 8361872441, REGON
384589788 ( ul. Marii Skłodowskiej-Curie 143, 96-100 Skierniewice, email: fundacja@niebootwarte.pl (telefon: +48 696 026 410 | +48 668 381 278 | +48 664 575 641)
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, dlatego też we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem,
na wyżej podane adresy
Podanie danych jest dobrowolne, natomiast jest konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji,
na zasadach określonych przez Organizatorów.
Cele przetwarzania danych
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem konferencji, w tym dane podane
w formularzu zgłoszeniowym, a także dane w postaci utrwalonego podczas konferencji wizerunku
(w formie zdjęć lub nagrań wideo), są przetwarzane w celu:
1) organizacji wydarzenia, w tym w szczególności rejestracji uczestniczek/uczestników Konferencji,
a także określenia tematów podejmowanych w czasie konferencji w uwzględnieniu danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym - na podstawie Regulaminu określonego przez Organizatorów
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz art. 9 ust. 2 pkt a);
2) realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku dokonania płatności – na podstawie
ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) promocji wydarzenia lub naszej działalności poprzez publikację zdjęć i nagrań z organizowanych
wydarzeń - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) przesyłania treści informacyjnych drogą elektroniczną, w tym informacji o kolejnych edycjach
Konferencji- na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe udostępniamy osobom pomagającym i współpracującym przy organizowaniu
Konferencji, mogą też zostać udostępnione organom i podmiotom upoważnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym obsługę
lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne;
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
1) Dane osobowe pozyskane podczas zapisów na Konferencję przechowujemy do czasu
jej zakończenia lub zakończenia kwestii związanych z uczestnictwem osoby w Konferencji
w przypadku przełożenia Konferencji na inny termin, jej odwołania, pojawiania się kwestii spornych
związanych z rozliczeniem Konferencji. W przypadku rezygnacji usuwamy je niezwłocznie.
2) Dane związane z realizacją płatności będą przetwarzane przez okres 5 od końca roku, w którym
dokonano płatności.
3) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do czasu
realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Was sprzeciwu.

4) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania. Prawo
do wycofania zgody służy w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Masz prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, w tym informacji na temat ich
przetwarzania (art. 15 RODO);
2) sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym) w przypadku, gdy nie ma
podstaw do ich przetwarzania lub wycofano zgodę na ich przetwarzanie (art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niepotrzebne,
przetwarzane bez podstawy prawnej lub z złożono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie
uzasadnionego interesu administratora (art. 18 RODO);
5) otrzymania i przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie, w przypadku danych dostarczonych administratorowi i przetwarzanych na podstawie zgody
(art. 20 RODO);
Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu (art. 21 RODO) – z przyczyn związanych
z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego
na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu
(o ile ono następuje). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych
celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania,
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych, w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu
bezpośredniego – w takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do takich
celów.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

