REGULAMIN
V KONFERENCJA OPTOELEKTRONICZNA 2019

§1 Informacje ogólne
1. Głównym Organizatorem V Konferencji Optoelektronicznej (zwanej dalej Konferencją) jest PCO
S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000169830, REGON: 010743638,
NIP: 5250000825.
2. Wszelkie informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej www.optoelektroniczna.pl
(zwanej dalej Stroną Internetową).
3. Współorganizatorami Konferencji (zwanymi dalej jako Współorganizatorzy) są: Politechnika
Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna i Związek Pracodawców Polska Platforma
Technologiczna Fotoniki.
4. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Konferencji.
5. Każda osoba dokonująca Rejestracji jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
6. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2019 roku w Hotelu Windsor, Jachranka 75,
05-140 Serock. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami
przemysłu, nauki oraz wojska.
§ 2 Warunki udziału w Konferencji
1. Udział w Konferencji jest dobrowolny i otwarty (ale wymaga zgłoszenia i wniesienia opłaty
zgodnie z zapisami Regulaminu) dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia
i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają zaproszenie na Konferencję
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W/w osoby fizyczne biorące udział w Konferencji będą
zwane dalej jako Uczestnicy.
2. Zaproszenia na Konferencję dzielą się na Zaproszenia Płatne i Zaproszenia Bezpłatne. Pula
Zaproszeń Płatnych i Bezpłatnych jest ograniczona.
3. Zaproszenia Bezpłatne dostępne są dla przedstawicieli Komitetu Honorowego i Komitetu
Naukowego oraz Prelegentów, jak również dla osób zaproszonych przez Przedstawiciela
Głównego Organizatora, tj. Prezesa PCO S.A.
4. Zaproszenia mają charakter osobisty i nie mogą być zbywane lub przekazywane osobom trzecim.
Każde Zaproszenie upoważnia do wstępu na Konferencję 1 osoby i do wymiany na jeden
identyfikator imienny. W nagłych przypadkach zaproszenie może zostać scedowane na inną
osobę, ale Uczestnik musi o tym fakcie poinformować Organizatora nie później niż do dnia
31.10.2019 r.
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5. Zaproszenia Płatne dostępne są w dystrybucji prowadzonej bezpośrednio przez Organizatora, tj.
PCO S.A.

6. W celu zgłoszenia się na Konferencję potencjalny Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia
formularza dostępnego na Stronie Internetowej www.optoelektroniczna.pl/#rejestracja.
7. W ramach formularza potencjalny Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych,
w tym danych osobowych (zwanych dalej Danymi Osobowymi):
- imię i nazwisko;
- e-mail i nr telefonu kontaktowego;
- firma i adres;
- NIP firmy (w celu wystawienia faktury).
8. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości potencjalnego Uczestnika bądź podanych przez
niego danych (w tym danych osobowych), Organizator może zażądać okazania dokumentu
potwierdzającego ich prawdziwość lub tożsamość Uczestnika.
9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podania fałszywych lub niepełnych
informacji, Organizator może odmówić Uczestnikowi wydania Zaproszenia lub anulować wydane
Zaproszenie zwracając uiszczoną opłatę konferencyjną.
10. Organizator poinformuje potencjalnego Uczestnika o zakwalifikowaniu go do udziału w Konferencji
lub o decyzji odmownej i przekaże zaproszenie w formie papierowej bądź elektronicznej na adres
e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
11. Opłata za udział w konferencji powinna zostać przelana na konto Organizatora, które zostanie
wskazane po zarejestrowaniu się Uczestnika.
12. Płatność powinna zostać dokonana w terminie do dnia 28.10.2019 r. W przypadku przekroczenia
terminu potencjalny Uczestnik zostanie skreślony z listy.
§ 3 Zasady szczególne udziału w Konferencji
1. Szczegóły dotyczące tematyki konferencji i godzin zawarte są w programie konferencji.
2. Posiadacz zaproszenia otrzymuje w dniu Konferencji imienny identyfikator, który uprawnia do
poruszania się na terenie Hotelu Windsor, gdzie odbywa się Konferencja. Uczestnik Konferencji
zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały czas
pobytu w Hotelu, w których odbywa się Konferencja i każdorazowo jest zobowiązany do jego
okazania na prośbę przedstawiciela Organizacji. Wstęp do pomieszczeń, w których odbywa się
Konferencja, mają wyłącznie uczestnicy posiadający imienny identyfikator. Osoby, które nie są w
stanie okazać swojego imiennego identyfikatora w trakcie pobytu w pomieszczeniach, gdzie
odbywa się Konferencja, na żądanie przedstawiciela Organizatora mogą zostać zobowiązane do
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niezwłocznego opuszczenia Hotelu Windsor. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły
swój imienny identyfikator, mogą otrzymać jego duplikat.
3. Uczestnicy przebywający na Konferencji zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw
osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP
i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Hotelu Windsor, w których odbywa
się Konferencja, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli
Organizatora.
4. Na teren organizacji Konferencji nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu
lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób mogą one zostać usunięte
z terenu organizacji Konferencji.
5. Na terenie organizacji Konferencji zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub
podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
6. Na terenie Konferencji zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub
zasady współżycia społecznego.
7. W obiektach, w których odbywa się Konferencja, zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i
fotografowanie bez pisemnej zgody Organizacji.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu
organizacji Konferencji bez prawa do powrotu na teren organizacji Konferencji lub żądania zwrotu
jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Konferencji, w tym
ceny uiszczonej za udział w konferencji.
9. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody
wyrządzonej przez niego, jakie poniesie Organizator w przypadku wystąpienia stron trzecich
w stosunku do Organizatora z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez
Uczestnika.
10. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Konferencji uważa się każdą osobę legitymującą się
imiennym identyfikatorem Konferencji z napisem ORGANIZATOR.
§ 4 Warunki płatności za udział w Konferencji
1.

Koszt udziału w konferencji wynosi:
- 1500 zł/netto z zakwaterowaniem (do kwoty należy doliczyć 23% VAT);
- 1250 zł/netto bez zakwaterowania (do kwoty należy doliczyć 23% VAT).

2.

Cena obejmuje:
- udział w konferencji;
- zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym;
- materiały konferencyjne;
- pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji;
- udział w uroczystej kolacji;
- udział w imprezach towarzyszących.
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3. Opłata za konferencję płatna jest z góry, w terminie 5 dni od dnia dokonania rejestracji, jednak nie
później niż do dnia 28.10.2019 r.
4. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora wskazany po dokonaniu rejestracji
zgodnie z § 2 pkt. 11.
5. Podczas Konferencji istnieje możliwość prezentacji sprzętu. Koszt wystawy wynosi 1500 zł netto (do
kwoty należy doliczyć 23% VAT).

§ 5 Pakiety sponsorskie
Oferta dla sponsorów Konferencji Optoelektronicznej, przygotowana przez organizatorów konferencji,
umożliwia firmom sponsorującym partycypowanie w wydarzeniu poprzez zakup całościowych pakietów
promocyjnych.
PAKIET 1
Pakiet brązowy - 3000 zł/brutto
W ramach pakietu zapewniamy:
- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na stronie
Konferencji;
- umieszczenie roll-up'a sponsora podczas Konferencji;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, wydawnictwo
konferencyjne).

PAKIET 2
Pakiet srebrny - 5000 zł/brutto
W ramach pakietu zapewniamy:
- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na stronie
internetowej Konferencji;
- umieszczenie roll-up’a sponsora podczas Konferencji;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, wydawnictwo
konferencyjne);
- możliwość dystrybucji materiałów sponsora w trakcie wydarzenia.
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PAKIET 3
Pakiet złoty - 12000 zł/brutto
W ramach pakietu zapewniamy:
- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na stronie
internetowej Konferencji;
- umieszczenie roll-up’a sponsora podczas Konferencji;
- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, wydawnictwo
konferencyjne);
- możliwość dystrybucji materiałów sponsora;
- umieszczenie materiałów sponsora w pakietach przekazywanych uczestnikom konferencji;
- możliwość prezentacji wyrobów sponsora podczas Konferencji (powierzchnia stoiska nie większa niż
6m2);
- bezpłatne zaproszenie na konferencję dla przedstawiciela sponsora.
§ 6 Odstąpienia
1. Z uwagi na fakt oznaczenia w Regulaminie terminu przeprowadzenia Konferencji, Uczestnik,
który nabył Zaproszenie Płatne nie jest upoważniony do odstąpienia od umowy jego nabycia
zgodnie z treścią art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014r. poz. 827).
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo (za zwrotem uiszczonej opłaty).
§ 7 Skargi i reklamacje
1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Konferencji mogą być
kierowane do Organizatora:
a. na adres e-mail: pco@pcosa.com.pl;
b. na adres Organizatora: PCO S.A., ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa.
3. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi reklamacja zostanie uznana za zasadną.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Organizacja zwróci na rzecz Uczestnika poniesione przez
niego koszty związane z opłatą konferencyjną.
5. Zwrot środków nastąpi na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
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§ 8 Polityka Prywatności
1. Wypełniając formularz Rejestracji, Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża
zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Organizatora
w charakterze administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 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).
Jednocześnie Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi
technikami,

rozpowszechnianie

i

publikowanie

w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem,
relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: PCO
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, 03-982
Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000169830, posiadający numer identyfikacji podatkowej UE PL: 525-000-0825, REGON: 010743638, BDO: 000018725, kapitał zakładowy w wysokości 30.610.790,00
wpłacony
w całości.
3. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul.
Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, 03 – 982 Warszawa, e-mail: iod@pcosa.com.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust 1 lit. c) (tj.
przetwarzanie

jest

niezbędne

do

wypełnienia

obowiązku

prawnego

ciążącego

na

administratorze) i art. 6 ust 1 lit. f) (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na
potrzeby realizacji Konferencji.
5. Dane przetwarzane będą w celu ewidencji Uczestników i przekazywania im informacji
dotyczących Konferencji oraz działalności Organizatora, dokonania niezbędnych rozliczeń,
archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia bądź ewentualnego dochodzenia
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roszczeń. Dane Osobowe mogą być również powierzane Partnerom i innym podmiotom (w tym
podmiotowi prowadzącemu serwer, w ramach którego funkcjonuje strona internetowa) w celu
ewidencji Uczestników, realizacji celów statutowych Fundacji oraz przekazywania informacji
o działalności Partnerów.
6. Jeśli to będzie konieczne, dane osobowe uczestników Konferencji będą mogły być
przekazywane

następującym

grupom

osób:

1)

pracownikom

lub

współpracownikom

Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci
wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom, np. kurierom, spółkom z
grupy kapitałowej Organizatora.
7. Dane osobowe uczestników Konferencji przetwarzane będą do zakończenia Konferencji,
a w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych –
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie.
9. Uczestnik Konferencji posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania. Podanie danych
w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Konferencję jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konferencji.
10. W przypadku udzielenia zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia
w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba, której dane dotyczą, informuje
Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora:
konferencja@konferencja.optoelektroniczna.pl. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana
jest po dacie zakończenia Konferencji, osoba, której dane dotyczą, wskazuje wydarzenie przy
okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie
czynności zgodnie z zakresem żądania.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
12. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje prawo złożenia
skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§ 9 Postanowienia Końcowe
1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu dostępnym na stronie internetowej
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
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2. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału
w Konferencji.
3. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci opłatę konferencyjną wpłaconą przez Uczestników na
wskazane przez nich konta bankowe.
5. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w
dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego,
kolejności wystąpień i zmiany prelegentów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika
w Konferencji spowodowany siłą wyższą lub wywołany z winy Uczestnika.

dr Krzysztof Kluza
Prezes Zarządu PCO S.A.
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