REGULAMIN
Łódzkich Dni Informatyki
21 – 22 listopada 2018 r.
I. Postanowienia ogólne
1.

2.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Łódzkich Dniach Informatyki” (zwanych w dalszej
części Wydarzeniem). Uzupełnienie Regulaminu stanowią dokumenty związane z Wydarzeniem, takie jak
agenda Wydarzenia, regulaminy obiektów, w których odbywa się Wydarzenie, a także inne, dotyczące spraw
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
Organizatorami Wydarzenia są: Politechnika Łódzka, ICT Polska Centralna Klaster i Uniwersytet Łódzki (zwani
w dalszej części Organizatorem).
II. Termin i miejsce

1.
2.

Wydarzenie odbędzie się w dniach: 21 i 22 listopada 2018 r.
Miejscami Wydarzenia są: 21 listopada 2018 r. - Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki, ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22 (budynek B18) i Centrum Technologii
Informatycznych, ul. Wólczańska 217/223 (budynek B19) oraz 22 listopada 2018 r. - Uniwersytet Łódzki,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, ul. Pomorska 149/153 i Wydział Matematyki i Informatyki,
ul. Stefana Banacha 22.
III. Warunki uczestnictwa

1.
2.
3.

4.

5.

Wydarzenie jest kierowane do studentów, uczniów szkół średnich, jak i specjalistów z branży ICT.
Rejestracja na Wydarzenie nie jest obowiązkowa, umożliwia jednak wzięcie udziału w przygotowanym przez
Organizatora konkursie, o którym jest mowa w Regulaminie konkursu „Hasło promocyjne ŁDI” (zał. nr 1).
Informacje konieczne do dokonania rejestracji:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. przynależność do grypy odbiorców Wydarzenia (Uczeń, Student, Profesjonalista),
oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego.
W dalszej części Regulaminu, każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu będzie zwana Uczestnikiem.
W przypadku wątpliwości, za Uczestnika uznaje się każdą osobę, która wyraziła wolę wejścia na teren
obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie i która została na ten teren wpuszczona.
Dane Uczestnika zbierane w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu będą przetwarzane zgodnie z Polityką
Prywatności Organizatora, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu (zał. nr 2).
IV. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika

1.
2.

Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Wydarzenie ma
miejsce oraz odpowiednią do charakteru Wydarzenia formę uczestnictwa.
Przebieg Wydarzenia będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video, w tym może być
transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci

3.
4.

5.

Internet). Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte
indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo
udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być
rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych
związanych z Wydarzeniem, innymi Wydarzeniami i działalnością Organizatora, sponsorów i partnerów
Wydarzenia (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie
drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Wydarzenia może być też monitorowany ze względów
bezpieczeństwa.
Organizator przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu, akceptuje możliwość wskazanego powyżej
utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Wydarzenia.
Jeżeli w związku z udziałem w Wydarzeniu Uczestnik przekaże Organizatorowi jakiekolwiek materiały
np. prezentacje, fotografie, grafiki, nagrania itp. w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku
z uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie Organizatora do ich wykorzystania
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w ramach serwisów informujących o Wydarzeniu i utrwalania
lub monitoringu jego przebiegu. Uczestnik gwarantuje, iż wykorzystanie tych materiałów nie naruszy
jakichkolwiek praw osób trzecich.
W czasie trwania Wydarzenia, Uczestnik, który bierze udział w wykładach i/lub prelekcjach i/lub warsztatach,
może zbierać, na specjalnie w tym celu przygotowanym arkuszu, pieczątki ŁDI. Pieczątki będą nanoszone
przez organizatorów przy wejściu do sal. Zebranie minimum 3 pieczątek ŁDI w ciągu jednego dnia (odrębnie
w PŁ i w UŁ), będzie upoważniało Uczestnika do poczęstunku, przewidzianego w obu dniach Wydarzenia w
godz. 14.00-15.00. Pieczątki zebrane podczas spotkań w PŁ będzie można wykorzystać jedynie na terenie PŁ,
a zebrane w trakcie zajęć w UŁ, jedynie podczas poczęstunku w UŁ.
V. Zasady porządkowe

1.
2.

3.

4.
5.

Uczestnik może poruszać się po terenie obiektów wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i tak oznaczonych
przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami Organizatora i zarządcy obiektu.
Z zastrzeżeniem szczególnych warunków obowiązujących w wydzielonych częściach obiektów,
w których odbywa się Wydarzenie lub indywidualnej zgody Organizatora, na terenie obiektów obowiązuje
zakaz: palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, blokowania ciągów
komunikacyjnych i ewakuacyjnych, używania otwartego ognia i butli gazowych, korzystania
z prowizorycznej instalacji elektrycznej, wnoszenia na teren ekspozycji substancji chemicznych, zastawiania
dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz przejść ewakuacyjnych.
Zakazane jest wnoszenie do obiektów, w których Wydarzenie ma miejsce: broni, materiałów
pirotechnicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym mogących doprowadzić do pożaru,
zniszczenia mienia lub naruszenia zdrowia uczestników lub innych osób. Dotyczy to także urządzeń
i materiałów związanych z montażami, adaptacjami lub demontażami, które mogą wiązać się
z wykorzystaniem wysokich temperatur lub łatwopalnych chemikaliów. W uzasadnionych przypadkach
wniesienie do obiektów w.wym. urządzeń lub materiałów możliwe będzie za specjalnym zezwoleniem
Organizatora i zarządcy obiektu oraz pod warunkiem zapewnienia ich używania przez osoby dysponujące
odpowiednimi upoważnieniami i zabezpieczeniem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia, a zatem za wypadki osób,
kradzieże ani uszkodzenia mienia na terenie obiektów, w których odbywa się Wydarzenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub agendy Wydarzenia
w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych, siły wyższej uniemożliwiającej Wydarzenie lub
w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników. W powyższych przypadkach
Organizator nie odpowiada za szkody uczestników wynikające z odwołania lub zmian terminów Wydarzenia.

6.

Organizator uprawniony jest do nie wpuszczenia na teren obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie lub do
usunięcia z obiektu osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających,
a także każdej osoby, której zachowanie wiąże się z ryzykiem dla dóbr osobistych, mienia, zdrowia, porządku
lub moralności publicznej. W powyższych przypadkach Organizator nie odpowiada za szkody Uczestnika
wynikające z nie wpuszczenia lub usunięcia go z obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
VI. Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.
5.

Zasady Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne
w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Sprawy
sporne rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora Wydarzenia.
Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany ogłaszane
będę w formie, w jakiej został on udostępniony pierwotnie.
Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do
wyłączenia go z udziału w Wydarzeniu.
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.

Załącznik numer 1
do Regulaminu Łódzkich Dni Informatyki 21 – 22 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu „Hasło promocyjne dla ŁDI”
§1
Organizatorem Konkursu pod nazwą "ŁDI 2018” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja Politechniki Łódzkiej,
90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116, Administrator ICT Polska Centralna Klaster (dalej „Organizator”).
§2
Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
§3
Konkurs odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00, w ramach Łódzkich Dni Informatyki w dniach 21 - 22 listopada
2018 r. (zwanych dalej „ŁDI”).
§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne.
§5
Udział w Konkursie jest bezpłatny i polega na:
a. dokonaniu rejestracji na
ŁDI za pośrednictwem
internetowej
strony Wydarzenia
(http://www.lodzkiedniinformatyki.pl),
b. pobraniu arkusza konkursowego ze stanowisk organizacyjnych usytuowanych przy wejściu do
budynków:
- 21.11.2018 r. - Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, ul. Bohdana
Stefanowskiego 18/22 (budynek B18),
- 22.11.2018 r. - Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, ul. Pomorska 149/153,
c. zebraniu minimum 3 pieczątek ŁDI w ciągu jednego dnia (odrębnie w PŁ i w UŁ) na arkuszu
konkursowym. Pieczątki będą nanoszone przez organizatorów przy wejściu do sal,
d. polubieniu fanpage’a Klastra na Facebook’u (http://www.facebook.com/KlasterICTLodz),
e. zaproponowaniu (na arkuszu konkursowym) hasła promującego Łódzkie Dni Informatyki,
f. oddaniu wypełnionego i podpisanego arkusza konkursowego, do godz. 15:00, organizatorom pełniącym
dyżur przy stanowiskach organizacyjnych usytuowanych przy wejściu do budynków:
- 21.11.2018 r. - Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, ul. Bohdana
Stefanowskiego 18/22 (budynek B18),
- 22.11.2018 r. - Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, ul. Pomorska 149/153.
§6
Zgłoszenia niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane oraz wypełnione niezgodnie z instrukcją określoną
w niniejszym Regulaminie lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
§7

W konkursie wyłonionych zostanie 20 zwycięskich haseł (po 10 każdego dnia ŁDI), wybranych przez Zespół
Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra, a ich autorzy zostaną nagrodzeni.
§8
Nagrodami w konkursie są specjalnie na tę okazję przygotowane nagrody – niespodzianki.
§9
Wręczenie nagród nastąpi w obu dniach Wydarzenia o godzinie 15.30.
§10
W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody podczas uroczystości wręczania nagród, Organizator
zastrzega sobie prawo jej przekazania kolejnemu laureatowi.
§11
Właściwym w sprawach organizacyjnych konkursu i innych sprawach, których niniejszy regulamin nie uwzględnia
jest Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra.
§12
Administratorem danych osobowych zgromadzonych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu jest Organizator
(Polityka Prywatności Organizatora, zał. nr 2 do Regulaminu ŁDI 21-22.11.2018 r.).
§13
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany ogłaszane będę w
formie, w jakiej został on udostępniony pierwotnie.
§14
W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z Konkursem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest Zespół
Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra.
§15
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.

Załącznik numer 2
do Regulaminu Łódzkich Dni Informatyki 21 – 22 listopada 2018 r.

Polityka Prywatności Organizatora
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu. Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy
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 RODO).

I. Dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Rodzaj danych: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni,
stanowisko, województwo, kod pocztowy, miasto, ulica, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, a także
wizerunek.
Administratorami danych (Współadministratorami) są: Politechnika Łódzka (w zakresie uczestników Modułu
„Junior”), Uniwersytet Łódzki (w zakresie uczestników modułów „Junior” i „Profesjonalista”) oraz ICT Polska
Centralna Klaster reprezentowany przez Administratora Klastra, Fundację Politechniki Łódzkiej, ul.
Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, e-mail: office@ictcluster.pl.
Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz skorzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z
którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod.fundacja@info.p.lodz.pl.
Dane przetwarzane będą w celach:
a. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym
dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
b. komunikowania się przez Organizatora z Uczestnikiem, w formie korespondencji elektronicznej i/lub
z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (SMS-y),
c. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.
Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji w/w celów, które wynikają
z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności Wydarzenia
i liczby jego uczestników oraz umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w
Wydarzeniu.
Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w.wym. celów, lecz
nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, chyba że zgodnie z prawem wymagane lub dozwolone jest
przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.
Pozyskane dane osobowe nie są udostępniane do państwa trzecich, jak również poza strefę Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i nie będą wykorzystane do celów niezwiązanych z rejestracją oraz działań
określonych w ust. 1 pkt 4 niniejszej Polityki Prywatności.

II. Informacje o przysługujących prawach
1.

2.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują
następujące prawa:
a. prawo żądania dostępu do danych,
b. prawo żądania sprostowania danych;
c. prawo żądania usunięcia danych,
d. prawo żądania przeniesienia danych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
Uczestnik może skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Udzielona przez Uczestnika zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt
e-mail: office@ictcluster.pl.

