Regulamin udziału Prelegentów w Konferencji New Trends in Project
Management 15-16 kwietnia 2019 r.

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin wiąże mówców, zwanych dalej Prelegentami, oraz Organizatora
Konferencji.
2. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie jest PMI Oddział
Gdańsk, będący oddziałem PMI Poland Chapter z siedzibą w Warszawie
(02-672), ul. Domaniewska 47/10, NIP: 525-227-89-73.
3. Konferencja odbędzie się 15 - 16 kwietnia 2019 r. w Gdańsku.
4. Celem Konferencji New Trends in Project Management jest:
(a) Umożliwienie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zarządzaniu projektami
zarówno w Polsce jak i na świecie.
(b) Zebranie funduszy na realizację projektu English Summer/Winter Camp.
5. Konferencja jest finansowana z funduszy zebranych za udział w Konferencji.
6. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Niektóre wystąpienia
mogą być przeprowadzone w języku polskim.

§2 Prawa i obowiązki Prelegentów
1. Organizator zapewnia Prelegentom bezpłatny udział w Konferencji. Prelegenci
nie otrzymują wynagrodzenia za wystąpienia podczas Konferencji.
2. Prelegenci

spoza

Gdańska,

zainteresowani

noclegami

mogą

być

zakwaterowani na koszt Organizatora, w hotelu, w którym odbywać się będzie
Konferencja.
3. Koszty podróży będą zwrócone po uprzedniej akceptacji wysokości kosztów
przez Organizatora:
(a) Prelegenci spoza Gdańska – zwrot do kwoty 600 PLN;
(b) Prelegenci spoza Polski – zwrot do kwoty 200 EURO.
4. Szacunkowe koszty podróży należy przesłać na adres ntpm@pmi.org.pl,
nie później niż do 1 lutego 2019 r.

5. Wstępne zainteresowanie Konferencją oraz streszczenia wystąpienia należy
przesłać do 31 grudnia 2018 r. na adres ntpm@pmi.org.pl, tym samym
zgadzając się na przesłanie pełnej informacji dotyczącej Konferencji.
6. Streszczenie

wystąpienia

powinno

być

złożone

zgodnie

ze

wzorem

udostępnionym na stronie www.ntpm.pl w formacie pdf lub doc, włączając imię
i nazwisko autora, tytuł oraz afiliację i adres.
7. Informacja o zaakceptowaniu wystąpienia na Konferencji, na podstawie
decyzji Rady Programowej, zostanie wysłana do 31 stycznia 2019 r.
8. Autorom przesłanych wystąpień, którzy nie zostali wybrani do grona
Prelegentów, przysługuje rabat w wysokości 100 PLN na poczet kosztu
uczestnictwa w Konferencji.
9. Finalną wersję prezentacji oraz wymagania sprzętowe należy przesłać do
8 kwietnia 2019 r. na adres: ntpm@pmi.org.pl.
10. Streszczenie wystąpienia, prezentacja oraz notka biograficzna zawierająca
zdjęcie muszą być napisane w języku angielskim.
11. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 45 minut. Nie dotyczy warsztatów.
12. Wypowiedzi Prelegentów nie mogą uwłaczać niczyjej godności.
13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, Prelegenci muszą
poinformować o tym fakcie Organizatora tak szybko jak to tylko możliwe, co
pozwoli przyznać prawo uczestnictwa innemu Prelegentowi.
14. Konferencja może być nagrywana, a pozyskane materiały mogą być
wykorzystane do celów promocyjnych.
15. Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy oraz Prelegenci zaproszeni
przez Organizatora wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16. Prelegentom przysługują materiały konferencyjne oraz poczęstunek podczas
Konferencji.

§3 Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator dostarcza Prelegentom właściwe wyposażenie sprzętowe do
przeprowadzenia

prezentacji:

projektor

multimedialny,

laptop,

sprzęt

nagłaśniający.
2. Organizator jest zobligowany do poinformowania Prelegentów o wszelkich
zmianach nie później niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji, jeśli to
nie jest możliwe natychmiast po dokonaniu zmiany. Organizator ustala
porządek

wystąpień

Prelegentów,

co

będzie

również

opublikowane

w programie Konferencji.
3. Organizator wyznacza osoby prowadzące Konferencję, które przyznają prawo
głosu zgodnie z programem Konferencji. W szczególnych przypadkach
Organizator ma prawo do zmiany programu, przyznania głosu w kwestiach
formalnych, ustalania kolejności wypowiedzi podczas debaty, odebrania głosu
uczestnikowi lub Prelegentowi jeśli to zakłóca porządek programu Konferencji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Prelegentów, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.

§4 Informacje o przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie PMI Poland Chapter, z siedzibą
w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10., KRS 0000-167-986,
NIP 525-227-89-73, REGON 015543424.
2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: ntpm@pmi.org.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie
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).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji Konferencji
New Trends in Project Management

w 2019 r. i w kolejnych latach.

Celem
o

przetwarzania

wyborze

będzie

Prelegentów,

w

szczególności:

kandydatów

do

przesyłanie

Rady

informacji

Programowej

oraz

przeprowadzanie przez Prelegentów wystąpień podczas tego wydarzenia,
a także prowadzenie korespondencji z Organizatorem, rezerwacja miejsca
noclegowego, transportu (jeśli dotyczy) i ewaluacji. Ponadto podane mogą
zostać do publicznej wiadomości następujące dane osobowe: imię i nazwisko;
wykonywany zawód; firma.
5. Prelegenci wyrażają zgodę na:
(a) utrwalanie wizerunku Prelegentów podczas Konferencji w postaci fotografii,
streamingu

w

Internecie

oraz

nagrań

audiowizualnych

w

czasie

przeprowadzonej Konferencji New Trends in Project Management 2019;
(b) wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Prelegentów w celach
marketingowych, informowania i promocji obecnej i kolejnych edycji
Konferencji New Trends in Project Management;
(c) rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz swoich wystąpień, w tym również
swoich

wywiadów,

w

formie

nagrań

audiowizualnych

w

czasie

przeprowadzonej Konferencji.
6. Prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej
wymienionych materiałów przez Organizatora.
7. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat, tj. do 31 grudnia 2029 r.
8. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, wykonywany
zawód, firmę, w której prelegent jest zatrudniony, numer telefonu oraz adres email.
9. Uzyskane dane osobowe nie będą nikomu przekazywane, ani udostępniane,
za wyjątkiem Google, który jest właścicielem platformy GSuite.
10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konferencji.
11. Prelegent

wyraża

zgodę

na

udostępnienie

wizerunku

przesłanego

Organizatorowi oraz utrwalonego podczas Konferencji w dniach 15 - 16
kwietnia 2019 r. dla celów ewaluacyjnych i marketingowych Konferencji.
12. W związku z wyrażoną zgodą Prelegentowi przysługuje prawo do:
(a) cofnięcia zgody, co oznaczać będzie, że Stowarzyszenie nie będzie
informowało o wynikach ewaluacji New Trends in Project Management
2019 oraz o przyszłych konferencjach;

(b) dostępu do danych, czyli informacji jakie dane posiada Stowarzyszenie;
(c) sprostowania,
ograniczenia

zmiany,

uaktualnienia

przechowywania

danych;

danych;

usunięcia

wniesienia

danych;

sprzeciwu;

przeniesienia danych; wniesienia skargi do organu nadzoru.
13. W celu realizacji praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
ntpm@pmi.org.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych dla
celów organizacji Konferencji, a w przypadku Prelegentów – również zgody na
wykorzystanie Ich wizerunku w sposób wyżej określony.
2. Postanowienia

niniejszego

Regulaminu

są

podstawą

prowadzenia

Konferencji, a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konferencji, w tym treści
niniejszego

Regulaminu.

Zmiany

te

obowiązują

od

momentu

ich

opublikowania na stronie internetowej www.ntpm.pl.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji podczas Konferencji wynikające z przyczyn od
niego niezależnych.

