Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz
możliwości ich modulowania”
Wrocław, 29 maja 2019

REGULAMIN REJESTRACJI I UCZESTNICTWA W
VI Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modulowania”
§ I Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa, rejestracji Uczestników
VI Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modulowania”
(zwanego dalej Sympozjum), które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. we
Wrocławiu.
2.Głównym organizatorem Sympozjum jest Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt
Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim
49, 50-366 Wrocław.
3.Udział w Sympozjum jest odpłatny. Szczegółowy cennik zamieszczony jest na
stronie internetowej www.mechanizmyzachowan.pl
4.Liczba miejsc na Sympozjum jest ograniczona. O udziale w Sympozjum decyduje
kolejność zgłoszeń.
5.Organizator uprawiony jest do weryfikacji zgłoszeń oraz potwierdzenia drogą
elektroniczną możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach.
6.Wszelkie informacje nt. Sympozjum, Organizatorów oraz panelu rejestracyjnego
umieszczone są na stronie internetowej www.mechanizmyzachowan.pl
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz zmiany składu
prelegentów Sympozjum, o czym uczestnicy będą informowani na stronie
internetowej www.mechanizmyzachowan.pl. W zakresie tym Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.
§ II Zgłoszenie udziału
1. Rejestracja na Sympozjum odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularza on-line znajdującego się na stronie www.mechanizmyzachowan.pl.
Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane wymagane w formularzu
rejestracyjnym.
2. Rejestracja potrwa do 15 maja 2019 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie
możliwość wydłużenia terminu rejestracji.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z
Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także obowiązek przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a
Organizatorem.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia
do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika
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6. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na
przetwarzanie podanych danych uniemożliwia wysłanie formularza i dokonanie
rejestracji.
7. Prosimy o uważne wpisywanie swoich danych osobowych oraz o używanie
polskich znaków (ą, ę, ó, itd.).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i
publikowania nazw firm i organizacji wraz ze stanowiskami osób biorących udział w
Sympozjum. Na powyższe, Uczestnik wyraża zgodę.
9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na gromadzenie, przetwarzanie, a także przekazanie wszystkich lub niektórych
podanych w trakcie rejestracji danych osobowych i kontaktowych przez Katedrę
Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 49 na potrzeby Sympozjum. Uczestnik podaje
dane dobrowolnie, a ponadto przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Składający oświadczenie ma prawo do wycofania niniejszej
zgody w każdym czasie i w sposób wolny od opłat.
10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na dostarczanie informacji związanych z Sympozjum za pomocą
środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze
zm.) za pośrednictwem udostępnionego podczas rejestracji adresu e-mail.
Składający oświadczenie ma prawo do wycofania niniejszej zgody w każdym czasie i
w sposób wolny od opłat.
11. W przypadku rejestracji on-line, Uczestnik po wypełnieniu i wysłaniu formularza
rejestracyjnego otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację elektroniczną. W
przypadku nieotrzymania potwierdzającego maila w przeciągu 24 godzin, prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem (71) 320 53 13 lub mailowy na adres
rejestracja@mechanizmyzachowan.pl.
12. Zmiany w formularzu rejestracji można nanosić do 15 maja 2019 r.
13. W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum, uczestnik zobowiązany jest
poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie maila na adres
rejestracja@mechanizmyzachowan.pl, najpóźniej w dniu rezygnacji. Organizator nie
przewiduje możliwości zwrotu opłaty uiszczonej przez Uczestnika. Główny
Organizator: Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 49, 50-366 Wrocław, e-mail:
rejestracja@mechanizmyzachowan.pl, strona: http://www.mechanizmyzachowan.pl.
14.Organizator podejmuje starania, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazu
elektronicznego, ale nie może zapewnić, że przekazy te są wolne od złośliwego lub
szkodliwego oprogramowania. W związku z tym Uczestnik, mając świadomość tego
ryzyka, podejmie właściwe kroki celem sprawdzenia przekazów pod kątem obecności
tego
typu
oprogramowania
komputerowego.
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem złośliwego lub szkodliwego
oprogramowania zainstalowanego przez Uczestnika w związku z odbiorem przekazu
elektronicznego od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do
treści każdego przekazu elektronicznego, który wpływa do jego systemów
elektronicznych lub jest z nich wysyłany.
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§ III Odpowiedzialność Uczestnika
1. Uczestnicy Sympozjum są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. W czasie trwania Sympozjum Organizator może przeprowadzać sesje
fotograficzne oraz video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników,
Moderatorów i Prelegentów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
3. Uczestnik Sympozjum biorący udział w dyskusji nie może wypowiadać się w
sposób obraźliwy, prowokacyjny, rasistowski oraz naruszać dóbr osobistych, uczuć
religijnych i godności osób trzecich.
4. Zabrania się na terenie Obiektu Sympozjalnego bez zgody Organizatora
prowadzić działalności handlowej, rozdawania ulotek i materiałów reklamowych, a
także prowadzenia agitacji i zbiórek.
5. Każdy Uczestnik Sympozjum powinien zachowywać się w sposób zgodny z
zasadami kultury i normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać
przeprowadzenia wydarzenia.
6. Koszty przejazdu na Sympozjum, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia
związanego z udziałem w Sympozjum Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
§ IV Odpowiedzialność materialna i bezpieczeństwo
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia lub
zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Sympozjum.
2. Uczestnik – na zasadach określonych odrębnymi przepisami – ponosi
odpowiedzialność cywilną i materialną za zniszczenia lub uszkodzenia wyrządzone z
jego winy dokonane w czasie trwania Sympozjum.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów
BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w trakcie Sympozjum i w tym zakresie
musi przestrzegać poleceń Organizatora oraz właściwych służb, w tym Policji, Straży
Pożarnej oraz ratownictwa medycznego.
4. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu Sympozjalnego napojów alkoholowych,
substancji psychoaktywnych oraz broni i innych przedmiotów niebezpiecznych.
§ V Własność intelektualna
1. Wszelkie materiały merytoryczne oraz treści poszczególnych wypowiedzi i paneli,
w najszerszym dopuszczonym przez prawo autorskie zakresie, stanowią własność
Organizatora. W celu powielania ich, upubliczniania oraz rozpowszechniania
potrzeba jest pisemna zgoda Organizatora.

§ VI Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy:
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a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,
REGON: 000001867
b. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Osobowych. Kontakt: iod@upwr.edu.pl.

wyznaczył

Inspektora

Danych

c. Przetwarzanie jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych, w celu realizacji uczestniczenia w Sympozjum. d. Dane osobowe
nie będą udostępniane do krajów trzecich poza EOG i nie będą profilowane.
e. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi
do UODO, gdy przepisy RODO zostaną naruszone
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zebrane dane osobowe mogą być
gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio
utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie współpracujące z
Organizatorem w ramach Sympozjum.
3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z
powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe będą chronione na
zasadach określonych stosownymi przepisami.

§ VII Postanowienia końcowe
1. Poprzez dokonanie rejestracji na Sympozjum Uczestnik zobowiązuje się stosować
niniejszy Regulamin.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2019 r.
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