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ONLINE

1. Organizatorem 16. Konferencji Naukowej „Mi dzy dzieci stwem a dorosło ci  –  to samo ć, seksualno ć,ę ń ś ą ż ś ś
samoocena, zagro enie przemoc ” jest Fundacjaż ą  Mederi z siedzib  przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.ą
2. Rejestracja na konferencj  odbywa si  za po rednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl. ę ę ś
3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane s  na dwa sposoby: ą
- rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany
według odr bnie ustalonych zasad; ę
-  rejestracja  ogólna odpłatna  -  przeznaczona  dla  pozostałych  osób  zainteresowanych  udziałem  w
konferencji. 
Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowi zkowa.ą

 REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE
4. Rejestracja na zaproszenie odbywa si  za po rednictwem formularza zgłoszeniowego dost pnego online naę ś ę
stronie www.fundacjamederi.pl i po wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora. 
5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 05.11.2020 do 04.12.2020.
6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestruj ca si  na konferencj  zostaje wpisanaą ę ę
na list  uczestników. ę
7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzi ły udziału w rejestracji na zaproszenie, mog  wzi ćę ą ą
udział w rejestracji ogólnej. 

REJESTRACJA  OGÓLNA ODPŁATNA
8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestruj  si  wysyłaj c formularz zgłoszeniowy dost pny naą ę ą ę
stronie www.fundacjamederi.pl 
9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 05.11.2020 r., do wyczerpania miejsc. 
10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacj  o wpisaniu naą
list  uczestników oraz danymi do przelewu.ę
11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na list  uczestników  powinna zostać uiszczona opłataę
rejestracyjna, zgodnie z procedur  opisan  w cz ci „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminuą ą ęś .
12. Je li wyczerpie si  limit miejsc, osoby zgłaszaj ce, które nie otrzymaj  informacji o wpisaniu na listś ę ą ą ę
uczestników dostan  informacj  o  wpisaniu na list  rezerwow  i ewentualnie dostan  mailowo informacj  oą ę ę ą ą ę
wpisaniu  na  list  uczestników  w  przypadku  zwolnienia  si  miejsca,   dalej  w  procedurze  b dzie  miałę ę ę
zastosowanie  pkt 11.
13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzi łaę
udział inna osoba. O tej zmianie nale y poinformować Organizatora przesyłaj c stosown  informacj  na adresż ą ą ę
poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@fundacjamederi.pl).

OPŁATY REJESTRACYJNE 
14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi 100,00 złotych brutto. Opłata jest bezzwrotna. 
15. Po otrzymaniu informacji mailem, o  wpisaniu na list  uczestników nale y dokonać opłaty ę ż na numer konta
Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2020, imi  ię
nazwisko uczestnika. 
16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie nale no ciż ś
w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wpisaniu na list  uczestników, jednakę



nie pó niej ni  do 7 grudnia br., skutkować b dzie wykre leniem z listy osób zarejestrowanych do udziału wź ż ę ś
konferencji. Liczy si  data zaksi gowania wpłaty na koncie. ę ę
17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu
niezb dnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres). ę
18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na list  uczestników konferencji. ę
UZYSKANIE DOSTĘPU DO KONFERENCJI ONLINE
19. Konferencja odb dzie si  w formie online z wykorzystaniem programu Go ToMeeting. Link do konferencjię ę
wraz z instrukcj  zostan  przesłane na adres e-mail najpó niej dwa dni przed konferencj .ą ą ź ą

INNE INFORMCJE

20. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzib  w Warszawie (04-736) ul. Al. Dziecią
Polskich 20,
b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemo liwia rejestracj  i udział w konferencji.ż ę
c. Podstaw  przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO ą
d.  Dane  osobowe  przetwarzane  b d  w  celu  udziału  w  konferencji,  jej  organizacji,  ewaluacji,ę ą
sprawozdawczo ci i rozliczenia i w niezb dnym do tego zakresie. ś ę
e. Istnieje  prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej , a wycofanie zgody nie wpływa
na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,ś
f.  Dane osobowe b d  przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezb dny do realizacjię ą ę
powy szych  celów,  a  po  tym  czasie  przezż  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  prawa
powszechnie obowi zuj cego,ą ą
g.  Osoba,  której  dane osobowe s  przetwarzane ma prawo dania od Administratora dost pu do swoichą żą ę
danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak e prawo wniesieniaę ż
skargi do organu nadzorczego.

21.  Za wiadczenie  potwierdzaj ce  udziałś ą  w  konferencji  zostanie  wysłane  na  wskazany  w  formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail.

                                       


