
 

 

REGULAMIN  

IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny 

SAFE PLACE 2021 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej 

Dobre praktyki i rekomendacje 

 

Warunki udziału w konferencji Partnerów technicznych 

 
Niniejszy regulamin zawiera zasady zawierania umów o uczestnictwo w konferencji, 

zawieranymi pomiędzy organizatorem logistycznym konferencji – Safety Project Jarosław 

Stelmach a Partnerami technicznymi. 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Definicje: 

Konferencja (Kongres) – IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny  

SAFE PLACE 2021 pt.: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności 

publicznej, Dobre praktyki i rekomendacje. 

Organizator – firma doradczo-szkoleniowa Safety Project Jarosław Stelmach – jest 

pomysłodawcą i organizatorem Kongresu – odpowiada za całokształt naukowego 

oraz logistycznego przebiegu konferencji, zabezpieczenie logistyczne konferencji, w tym 

wyżywienie, rozliczanie kosztów konferencji z jej uczestnikami, przygotowanie miejsca 

obrad, zobowiązania finansowe oraz realizację umów o uczestnictwo w konferencji 

uczestników i partnerów technicznych. 

Organizator naukowy – wymieniony w komunikacie współorganizator Kongresu, 

odpowiadający za wsparcie naukowego wymiaru Kongresu poprzez udział  

w przygotowaniu publikacji tematycznej. 

Współorganizatorzy – zaproszone do organizacji instytucje publiczne, które wspierają 

przedsięwzięcie merytorycznie i naukowo, nie pobierając żadnych korzyści majątkowych 

z tego tytułu.  

Partner techniczny – podmiot gospodarczy i reprezentujący go przedstawiciel  

lub przedstawiciele – uczestnicy konferencji, prezentujący sprzęt specjalistyczny, 

urządzenia lub materiały promocyjne, związane z tematyką konferencji i podnoszące jej 

wymiar merytoryczny w zakresie obszaru zabezpieczenia technicznego, 

teleinformatycznego czy w innym wymiarze bezpieczeństwa.  

Zawarcie umowy – zawarcie umowy o uczestnictwo w konferencji pomiędzy 

organizatorem logistycznym – Safety Project Jarosław Stelmach a uczestnikiem – 

Partnerem technicznym następuje w chwili przesłania przez organizatora drogą 

elektroniczną na wskazany przez uczestnika adres potwierdzenia udziału w konferencji. 

Warunkiem koniecznym do przesłania powyższego potwierdzenia jest przesłanie przez 

uczestnika poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres konferencji 



 

(kongres@safeplace.edu.pl) oraz wpłynięcie środków za opłacony pakiet konferencyjny  

na konto organizatora logistycznego. W chwili zawarcia umowy organizator logistyczny 

zobowiązuje się do realizacji świadczeń na rzecz uczestnika wynikających z wykupionego 

pakietu konferencyjnego. 

2. Serwis strony internetowej konferencji znajduje się pod adresem: www.safeplace.edu.pl 

3. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników – Partnerów technicznych oraz 

organizatorów. 

§ 2 

Uczestnictwo w konferencji Partnerów technicznych  

 

1. W konferencji mogą wziąć udział przedsiębiorcy prezentujący urządzenia, sprzęt oraz 

wyposażenie mające na celu minimalizację potencjalnych skutków zamachów 

terrorystycznych, zapobieganie tym zdarzeniom lub poprawę bezpieczeństwa 

budynków w szerokim spectrum zagrożeń – uzyskując tym samym status Partnera 

technicznego.  

2. Wysokość opłaty za udział w konferencji dla Partnerów technicznych jest zależna  

od wyboru opcji uczestnictwa Pakietu. Opłata obejmuje wyłącznie wyszczególnione 

poniżej świadczenia: 

 

 

 

Świadczenia zapewnione  

w ramach pakietu 

Pakiet I  

Brązowy 

4700 zł 

netto 

Pakiet II 

Srebrny 

6700 zł 

netto 

Pakiet II 

Złoty 

8700 zł 

netto 

Zaroszenie na konferencję wraz  

z udziałem w przerwach kawowych  

i obiadach 

Tak, dla 1 osoby Tak, dla 2 osób Tak, dla 3 osób 

Udział przedstawicieli Partnera 

 w bankiecie w dniu 21.10.2021 r.  
Tak 

 

Tak 

 

Tak 

Stoisko reprezentacyjne o powierzchni 5m2 

usytuowane w miejscu organizacji Kongresu 
Tak 

 

Tak 

 

Tak 

 

Wybór miejsca ustawienia stoiska 

reprezentacyjnego (w kolejności złoci, srebrni, 

brązowi) 

Tak 

 

Tak  Tak 

Dołączenie materiałów reklamowych  

Partnera technicznego do pakietów dla 

uczestników konferencji 

Tak Tak Tak 

kongres@safeplace.edu.pl
www.safeplace.edu.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Tylko od tych uczestników, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez partnerów 
technicznych – zgodnie z RODO. 

Świadczenia zapewnione  

w ramach pakietu 

Pakiet I  

Brązowy 

4700 zł 

netto 

Pakiet II 

Srebrny 

6700 zł 

netto 

Pakiet II 

Złoty 

8700 zł 

Netto 

Wręczenie certyfikatu dla Partnera 

technicznego podczas uroczystej kolacji 

 

 

Tak 

 

 

Tak 

 

Tak 

Wystąpienie przedstawiciela podczas  

sesji technicznej – 15 min. 
 

 

Tak 

 

 

Tak 

 

Umieszczenie logo Partnera 

technicznego na rewersie identyfikatora 
 Tak Tak 

Zebranie w imieniu Partnera 

Technicznego kontaktów do uczestników 

Kongresu1 

 Tak Tak 

Zamieszczenie filmu z wystąpienia 

Partnera na platformie YouTube – Project 

SAFE-TY 

 Tak Tak 

Możliwość przeprowadzenia pokazu 

dynamicznego lub prezentacji urządzeń  

i sprzętu na zewnątrz budynku 

 Tak Tak 

Prezentacja praktyczna  podczas 

warsztatów w 2 dzień Kongresu  

z zapewnieniem udziału większości 

uczestników – 15 min. 

  Tak 

Udział przedstawiciela Partnera w 

merytorycznej debacie eksperckiej  
  Tak 

Udział w przyznaniu prestiżowych 

nagród dla uczestników Kongresu 
  Tak 

Zamieszczenie wypowiedzi wraz  

z logo partnera w filmie 

podsumowującym 

  Tak 

Umieszczenie na platformie YouTube 

wywiadu z partnerem 
  Tak 

Możliwość zrealizowania własnego 

konkursu wizytówkowego  

i wręczenie nagrody podczas bankietu 

  Tak 

Wyczytanie nazwy Partnera technicznego 

wraz z podziękowaniem podczas panelu 

rozpoczynającego i kończącego 

konferencję 

 

 

 

 

Tak 



 

3. Dane do faktury niezbędne w karcie zgłoszenia: 

- nazwa firmy, adres, NIP. 

4. Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu udziału, do uczestników zostanie 

przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w Kongresie oraz wystawiona 

zostanie Faktura Pro Forma z oznaczonym terminem płatności, będąca podstawą do 

wniesienia opłaty kongresowej.  

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona po Kongresie i będzie do odebrania  

w sekretariacie Kongresu lub przesłana drogą elektroniczną (formę odebrania faktury 

należy podać w formularzu zgłoszenia). 

6. Opłatę należy uiścić w terminie oznaczonym na fakturze, na konto konferencji: 

24 1140 2004 0000 3902 7710 0651 – rachunek należący do organizatora logistycznego 

– Safety Project znajduje się na „białej liście podatników”.  

Szczegóły dotyczące przelewu są zawarte w formularzu rejestracyjnym. 

7. Wystąpienia uczestników w ramach konferencji, szczególnie ich tematyka oraz treści 

(prezentacje) powinny zostać przesłane na adres mailowy kongres@safeplace.edu.pl do 

13.10.2021 r. i zostać zaakceptowane przez Organizatorów. 

8. Ogólny opis prezentowanego sprzętu przez Partnera technicznego powinien zostać 

przedstawiony w karcie zgłoszenia w momencie dokonywania rejestracji na konferencję 

(strona nr 3 karty). 

9. Prezentacja rozwiązań technicznych na stoiskach odbywać się będzie w I oraz II dniu 

Kongresu, tj. w dniach 20-21 października. 

10. Organizator ma prawo odmowy wzięcia udziału w konferencji firmie zgłaszającej swój 

udział w przypadku gdyby tematyka wystąpień lub charakter prezentowanego sprzętu 

odbiegały od tematyki konferencji, powielały rozwiązania już zapowiedziane do 

prezentacji podczas konferencji lub naruszały interesy współorganizatorów. 

11. Organizator ma prawo odmowy wzięcia udziału w konferencji firmie z powodu braku 

miejsc. Za względu na naukowy charakter konferencji liczba wystawianych stoisk jest 

ograniczona. 

12. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, w którym 

organizowana jest konferencja. 

13. W opłacie za udział Partnera technicznego zawarte są wszystkie koszty związane  

z dzierżawą powierzchni reklamowych, ponoszone przez Organizatora na podstawie 

odrębnych porozumień. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą 

zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji, szczególnie 

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę sprzętu czy 

urządzeń prezentowanych przez Partnerów technicznych w ramach pakietów. 

15. W przypadku odwołania konferencji opłata konferencyjna podlega zwrotowi, w innym 

przypadku opłata konferencyjna zostanie zwrócona po odliczeniu kosztów 

poniesionych przez organizatora w związku z organizacją przedsięwzięcia. Wniesiona 

opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi, jeżeli żądanie zwrotu zostanie zgłoszone  

w terminie po 30.09.2021 r. 

 

 



 

 

§ 3 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Safety Project Jarosław Stelmach (SP) z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Czarnuszkowa 3/4. 

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez SP można się 

kontaktować pod adresem kontakt@safetyproject.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. wykonania celów wynikających ze specyfiki konferencji naukowej oraz działalności 

SP  – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes SP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

polegający na zobowiązaniu SP wobec uczestników do podjęcia działań w zakresie 

przeprowadzenia konferencji i logistycznego jej zabezpieczenia; 

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SP na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych  

i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c. kierowania do uczestników przez SP treści marketingowych związanych  

z działalnością SP – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

SP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na kierowaniu do uczestników treści 

marketingowych drogą pocztową i elektroniczną (e-mail) na podstawie wyrażonej 

przez uczestników zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu SP polegającego na ewentualnym ustaleniu lub 

dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania 

jest prawnie uzasadniony interes SP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. W przypadku skierowania uczestnika konferencji przez osobę prowadzącą działalność 

gospodarczą, osobę prawną lub organizację do realizacji umowy, zlecenia lub zadań SP, 

źródłem pozyskania danych osobowych jest organizacja kierująca. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez SP w celu realizacji 

zadań związanych z zabezpieczeniem udziału uczestnika w konferencji, z wyjątkiem 

danych osobowych, które oznaczono podczas ich pozyskiwania jako fakultatywne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez SP jest brak możliwości 

realizacji ww. zadań. 

6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Dane osobowe będą przekazywane: 

a. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SP niezbędne do wykonania umowy, takie 

jak usługi szkoleniowe, doradcze, eksperckie, analityczne, księgowe, badanie jakości 

obsługi, prawne, marketingowe, dochodzenie należności; 

b. operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji; 

c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, newslettera, wysyłka 

masowa korespondencji elektronicznej) na rzecz SP – na podstawie umowy z SP; 

d. bankom w zakresie realizacji płatności - na podstawie przepisów prawa bankowego; 

e. organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowego 

przebiegu konferencji (nie dłużej niż do 31.12.2021 r.)  lub do czasu cofnięcia zgody –  

w przypadku danych podawanych fakultatywnie. 

9. Dane osobowe, w zakresie określonym w zgodzie na kierowanie do uczestników treści 

marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania. 

mailto:kontakt@safetyproject.pl


 

10. Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

11. Wszelkie wyrażone przez uczestników zgody można wycofać w dowolnym terminie. SP 

prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub żądań wymienionych w p. 9 i 10 

w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na legalność przetwarzania danych przed terminem zgłoszenia tego żądania. 

12. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

w zakresie ochrony danych osobowych, o ile uczestnik uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13. Przebieg konferencji będzie utrwalany wraz z wizerunkami jej uczestników  

w postaci dokumentacji fotograficznej oraz filmowej. Branie udziału w konferencji jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku  

w materiałach pokonferencyjnych Organizatora, o czy informuje klauzula na formularzu 

rejestracyjnym.  

14. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji – przedstawiciela firmy jest 

równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 

15. Dane kontaktowe:  

Organizator logistyczny: Safety Project Jarosław Stelmach  

e-mail: kongres@safeplace.edu.pl (adres, pod który należy przesyłać karty zgłoszenia 

i kierować wszelkie zapytania w sprawie konferencji)  

tel. 531419151 

strona konferencji: www.safeplace.edu.pl 

     Organizator logistyczny  

 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

mailto:kongres@safeplace.edu.pl
http://www.safeplace.edu.pl/

