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REGULAMIN  

 

Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Warszawie w ramach projektu PROM - „Jak ograniczyć marnotrawstwo 

żywności? Działania, zalecenia.”  

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy: 00-548), ul. Krucza 5/ 11 D, zwany dalej Organizatorem lub IOŚ-PIB, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000032034, NIP 525-000-73-07, Regon 

001240700, organizuje konferencję naukową pn. „Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności 

– wyzwaniem najbliższych lat”. Dalej jako „Organizator”. 

2. Konferencja organizowana jest w ramach projektu: „Opracowanie systemu monitorowania 

marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa 

żywności - PROM”, realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac 

rozwojowych GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Gospostrateg 1/385753/1/2018 

3. Konferencja odbędzie się wyłącznie w formule on-line na platformie ClickMeeting. 

4. Uczestnikiem konferencji jest każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, której udział w wydarzeniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim 

przesłaniu formularza zgłoszeniowego. 

5. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 

 

§ 2.  

Prawa i obowiązki uczestnika konferencji 

1. Uczestnik może zgłosić udział bierny w konferencji za pośrednictwem dedykowanej strony 

internetowej http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/ poprzez 

wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. 

2. Uczestnik może zgłosić udział czynny w konferencji w charakterze prelegenta za pośrednictwem 

dedykowanej strony internetowej http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-

lat/ poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. 

3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w konferencji upływa najpóźniej do momentu 

rozpoczęcia konferencji tj. 17.06.2021 do godziny 10.00 

4. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do 

Organizatora. 

5. Uczestnik, rejestrując się na konferencję online, potwierdza zamiar uczestnictwa w konferencji. 

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji w każdej chwili, wysyłając informację na 

adres mailowy organizatora: konferencja.prom@ios.edu.pl 

6. . 

http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/
http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/
http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/
mailto:konferencja.prom@ios.edu.pl
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7. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, uczestnik konferencji potwierdza zapoznanie się 

i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w konferencji i na 

warunkach w nim określonych. 

 

§ 3.  

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej” jak również innych 

zdarzeń, konferencja nie mogła się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie 

możliwość jej odwołania lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku uczestnik 

zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez stronę internetową konferencji lub drogą 

elektroniczną. 

2. Czat dostępny w aplikacji webinarowej będzie moderowany. Oznacza to, że nie wszystkie wysłane 

przez uczestników pytania, będą pojawiać się na czacie publicznym. 

3. Przebieg konferencji on-line będzie rejestrowany, i każdy uczestnik wyraża na to zgodę. 

 

§ 4.  

Prawa autorskie 

1. Organizator zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez uczestników 

konferencji i inne osoby praw własności intelektualnej. 

2. Utwory opracowane i udostępnione przez Organizatora podczas konferencji objęte  

są prawami autorskimi. 

3. Utwory opracowane i udostępniane przez uczestników konferencji objęte są prawami autorskimi 

ich twórców.  

4. Powyższe utwory mogą być rozpowszechniane, publicznie odtwarzane, przesyłane nieodpłatnie, z 

klauzulą wskazującą, że prawa autorskie należą do ich twórców.  

5. Tytuł i program konferencji w tym strona www, układ loga, grafika, wykorzystane do promocji 

konferencji przysługują Organizatorowi i są prawnie chronione. 

6. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jest zabronione. 

 

§ 5. 

 Dane osobowe 

1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej.  

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest 

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. 

Krucza 5/1 ID, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000032034. 

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl; IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. 

Krucza 5/11D. 

mailto:iodo@ios.edu.pl
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4. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dane te przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1: 

1) lit. b) RODO – w celu rejestracji uczestnika konferencji – tj. realizacji działań na żądanie osoby 

fizycznej przed zawarciem umowy na udział w konferencji i w związku z zawarciem umowy na 

udział w konferencji. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do 

organizacji i przeprowadzenia konferencji, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu 

potwierdzenia zgłoszenia uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą 

elektroniczną materiałów związanych z konferencją przed lub po wydarzeniu oraz w celu 

przygotowywania zestawień, analiz statystyk dotyczących konferencji na użytek wewnętrzny 

Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać 

wzięcie udziału w konferencji; 

2) lit. f) RODO – w celu przetwarzania danych osób do kontaktu oraz reprezentantów podmiotu 

zgłaszającego na konferencję inne osoby fizyczne niż siebie samego oraz w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy na 

konferencję.  

5. W ramach organizacji konferencji przetwarzane będą dane wskazane w formularzu zgłoszenia w 

kategorii dane zwykłe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, reprezentowana 

instytucja/pracodawca, stanowisko) oraz wizerunek, głos – o ile będą pozwalać na identyfikację 

osoby fizycznej. 

6. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji będą przetwarzane do czasu: 

1) zrealizowania konferencji, z uwzględnieniem czasu dla ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami; 

2) do czasu niezbędnego na realizację Projektu PROM, sprawozdawczości  

z Projektu i zakończenia okresu trwałości Projektu; 

7. Wnioski osoby, której dane dotyczą, w sprawie realizacji praw osoby, o których mowa  

w art. 15-21 RODO będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji, na mocy ustawy z dnia 

13 grudnia 2019 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Okres ten wynosi 10 lat 

kalendarzowych. Po 10 latach za zgodą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dane te 

zostaną usunięte. 

8. Administrator może w celach wskazanych w ust. 6 przetwarzać następujące kategorie danych 

zwykłych uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji, stanowisko, adres poczty 

elektronicznej (e-mail) oraz nr telefonu, zebrane w trakcie zgłoszenia rejestracyjnego na 

konferencję. 

9. Każdy uczestnik ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania 

(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzanych danych; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie 

tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: 

1) IOŚ-PIB jako Administrator danych; 
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2) podmioty współpracujące z IOŚ-PIB, takie jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy 

prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie 

związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z 

IOŚ-PIB umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych 

chroniących dane osobowe. 

11. Odbiorcami danych może być również: Federacja Polskich Banków Żywności, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa, którzy są partnerami IOŚ-PIB w Projekcie Opracowanie systemu 

monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania 

marnotrawstwa żywności, akronim: PROM” realizowanego w ramach STRATEGICZNEGO 

PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 

w warunkach globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG, a także Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju, które pełni funkcję Instytucji centralnej (Centrum), koordynującej i monitorującej 

Projekt. 

12. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji 

międzynarodowej. 

13. Dane osobowe uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

§ 6.  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia uczestnika w konferencji do 

momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych z wydarzeniem. 

2. Uczestnik konferencji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem 

do konferencji i dostosowania się do jego postanowień. 

3. Regulamin dla uczestników konferencji znajduje się na stronie internetowej: 

http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną 

opublikowane na stronie internetowej http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-

nauk…najblizszych-lat/  

5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a uczestnikami będą rozstrzygane ugodowo.  

http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/
http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/
http://ios.edu.pl/konferencja/konferencja-nauk…najblizszych-lat/

