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REGULAMIN  
UCZESTNICTWA W PIERWSZYM KONGRESIE RADOM PRZYSZŁOŚCI 

 
§ 1 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
a) Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą 

w Radomiu (26-609 Radom), ul. Jacka Malczewskiego 24, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, 
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000784300, posiadającą NIP: 7962990469, 

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin uczestnictwa w Pierwszym 
Kongresie Radom Przyszłości, 

c) Kongresie – należy przez to rozumieć Pierwszy Kongres Radom Przyszłości, który odbędzie się 
w dniach 1-2 października 2022 roku w Radomiu na terenie Lotniska Warszawa – Radom im. 
Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku przy ul. Lubelskiej 158, 

d) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną biorącą udział w Kongresie, która zgłosiła 
chęć udziału w nim w sposób określony w Regulaminie lub która została zaproszona do udziału 
w Kongresie przez Organizatora. 

 
§ 2 

1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez formularz 
dostępny na stronie internetowej Organizatora w terminie do 30 września 2022 roku oraz 
akceptacja tego zgłoszenia przez Organizatora lub otrzymanie zaproszenia od Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i odrzucenia zgłoszenia udziału w 
Kongresie bez podania przyczyny. Decyzja o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie 
przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
4. Liczba Uczestników jest ograniczona.  
 

§ 3 
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne 

Kongresu zgodne z opisem wydarzenia i jego planem. 
2. Organizator ustala plan Kongresu oraz zastrzega sobie prawo do zmian w tym planie, nawet w dniu, 

w którym odbywa się Kongres, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. 
3. Zmiany w planie Kongresu, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania 

roszczeń finansowych wobec Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu. 
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§ 4 
1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań Regulaminu, jak również stosowania się 

podczas Kongresu do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych 
przedstawicieli Organizatora oraz obiektu, w którym odbywa się Kongres. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na 
terenie obiektu, na którym odbywa się Kongres. 

 
§ 5 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
2. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pana danych osobowych proszę kierować na 

adres e-mail: RODO@fppp.gov.pl z dopiskiem „RODO”. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji Kongresu i rozliczenia udziału w nim, a to w 

oparciu o uzasadniony interes Administratora (itp. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki 

korespondencji drogą mailową, w tym oferty, newslettera, informacji o organizowanych 
wydarzeniach, konferencjach itp.  

5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na 
podstawie odrębnych przepisów. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania oraz rozliczenia organizacji Kongresu, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Kongresie. 
9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 
10. Uczestnikom przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

§ 6 
Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty związane z udziałem w Kongresie, w szczególności 
koszty takie jak zakwaterowanie i dojazd.  
 

§ 7 
1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez publikację tych zmian na 

stronie internetowej.  
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Kongresu.  

 


