
 
 

 
 
 
 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI 

FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT 

„WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem organizowanej konferencji jest edukacja osób na co dzień opiekujących się i bezpośrednio 
zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, zwiększanie ich umiejętności 
praktycznych oraz podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez ich udział w specjalistycznych 
warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez uznanych ekspertów specjalizujących się w terapii 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. 

2. Organizatorem Konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ”, która odbędzie się w dniu 
06 maja 2022 r. jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. 

3. Konferencja odbędzie się 06.05.2022 w godz. 9.00 – 18.15 i obejmuje blok wykładowy oraz 
warsztatowy.  

4. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go  
i przestrzegania jego reguł.  

5. Regulamin obowiązuje od dnia 18 marca 2022 r. do odwołania.  
6. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji Konferencji, a w tym miejsca, programu, należy 

szukać na stronie: www.kolorowyswiat.org 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia dostępnej na stronie 
internetowej www.kolorowyswiat.org na adres korespondencyjny Organizatora (Fundacja Pomocy 
Dzieciom Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź) lub skanu pocztą elektroniczną na adres: 
d.widawska@kolorowyswiat.org oraz dokonanie wpłaty (pokrywającej koszty Organizatora  
z tytułu organizacji konferencji) na rachunek Organizatora: Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 
6550 6010  
Adres do przelewów: Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź 
z dopiskiem w tytule przelewu: WPŁATA NA WCZESNE WSPOMAGANIE  
w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia (jednak nie później niż do dnia 26 kwietnia 2022 r.). 



 
 

 
 
 
 
 

2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym 
anulowaniem zgłoszenia.  

3. Opłata za udział w Konferencji obejmuje uczestnictwo w jednym wybranym warsztacie, wszystkich 
wykładach odbywających się podczas Konferencji oraz przerwy kawowe i obiad.  

4. Na warsztatach obowiązuje limit miejsc do 25 uczestników w ramach jednej grupy. 
5. Opłata za udział w Konferencji za jedną osobę wynosi 450 zł. 
6. Organizator nie wystawia faktur VAT, rachunków za otrzymane wpłaty. 
7. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie opłaty jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Potwierdzenie 

uczestnictwa w Konferencji zostanie wysłane na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy 
najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji.  

8. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest równoznaczna z brakiem możliwości wycofania opłaty. 
Możliwe jest natomiast zgłoszenie w ramach tej wpłaty innej osoby na swoje miejsce pod 
warunkiem, że Uczestnik dokona go w formie pisemnej bądź e-mailowej najpóźniej 3 dni przed 
datą rozpoczęcia konferencji.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń 
uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na poszczególne warsztaty.  

10. W przypadku wyczerpania limitu miejsc wpłata zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego 
została dokonana. 

11. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna 
wpłata.  

12. Rejestracja Uczestników odbędzie się w miejscu Konferencji, tj. w Fundacji Pomocy Dzieciom 
Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź, w dniu 06 maja 2022 r. w godz. 8:00 - 8:55 gdzie 
każdy z Uczestników otrzyma identyfikator.  

13. Posiadanie identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Żaden Uczestnik nie ma 
prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.  

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika w związku z udziałem  
w Konferencji zawarte są w załączniku do Regulaminu – Informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych. 
 

V INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas 
Konferencji.  



 
 

 
 
 
 
 

2. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu Konferencji przez Uczestników 
bez zgody Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub wprowadzenia zmian  
w Programie Konferencji (do pobrania na stronie https://www.kolorowyswiat.org/pl/nasze-
projekty/konferencja-naukowa ). 

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na 
terenie obiektu, w którym prowadzone będą działania związane z Konferencją.  

5. Certyfikaty potwierdzające udział Uczestnika w Konferencji (do samodzielnego wydruku) będą 
wysyłane pocztą e-mailową na adres wskazany przez Uczestnika po zakończeniu Konferencji.  

6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja Pomocy Dzieciom 
Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź, adres e-mail: d.widawska@kolorowyswiat.org  
 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Konferencji rozpatrywane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Konferencji spowodowaną 
siłą wyższą lub z winy Uczestnika. 

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność 
Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu opłaty wpłaconej przez Uczestnika. 

4. W przypadku zmiany Programu Konferencji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty. 
5. Złożenie karty zgłoszenia na Konferencję przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 
 

 
 
 
 
 

Załącznik 1 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane 
Twoje dane osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja  Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat  
z siedzibą w Łodzi (91-457) przy ul. Żabiej 10/12. 

Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.  

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: 
info@kolorowyswiat.org; zadzwoń na numer 42 640 67 05 lub skontaktuj się z wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych: k.gielzecka@kolorowyswiat.org 

2. Jaki jest cel przetwarzania Twoich Danych osobowych? 

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 zakwalifikowania Cię do udziału w konferencji; 
 zorganizowania konferencji oraz obsługi Twojego udziału w niej; 
 potwierdzenia Twojego udziału w konferencji; 
 realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, który został opisany poniżej. 

 
3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań 
na Twoje żądanie dotyczące udziału w konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1) oraz niezbędność do 
wykonania umowy w zakresie udziału w konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest również nasz prawnie uzasadniony interes  
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: 

 zapewnieniu sprawnego i bezpiecznego przebiegu konferencji, w szczególności poprzez 
przekazywanie uczestnikom konferencji różną drogą informacji o charakterze organizacyjnym; 

 zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z organizacją konferencji; 
 ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń; 

                                                 
1 Rozporządzenie 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, Dz.UE.L.2016.119.1.). 



 
 

 
 
 
 
 

 prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową. 
 
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o Fundacji również na adres e-mail to 
podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz  
art. 172 Prawo telekomunikacyjne. 

W zakresie wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Komu przekazujemy Twoje Dane osobowe? 

Nikomu nie przekazujemy Danych osobowych. 

5. Twoje Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

6. Jak długo przechowujemy Twoje Dane osobowe? 

Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres: 

 niezbędny do realizacji łączącej nas umowy o udział w konferencji, a po jej zakończeniu przez czas 
potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu 
upływu terminu przedawnienia zobowiązań; 

 niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z organizacją konferencji, a po 
ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia; 

 niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia 
sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją; 

 prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody. 
 

7. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych? 

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. 

8. W zakresie, w jakim Twoje Dane osobowe przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, masz prawo 
odwołania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. 

9. Czy po przekazaniu Danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu? 

 



 
 

 
 
 
 
 

Tak. Możesz wnieść sprzeciw – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. 

10. Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem? 

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia. 

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

11. Czy musisz podać swoje Dane osobowe? 

Podanie danych jak i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne. Konsekwencją 
ich niepodania jest brak możliwości wzięcia udziału w konferencji. 

12. Twoje Dane osobowe nie będą wykorzystywane przeze nas do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania. 

 

 


