
                                                                                                
 
 

Regulamin Regionalnych Festiwali Naukowych E(x)plory 

 

1. Organizatorem Regionalnych Festiwali Naukowych E(x)plory, zwanych dalej Festiwalami, jest 

Fundacja Zaawansowanych Technologii, zwana dalej Organizatorem. 

2. Festiwale odbędą się online poprzez platformę konferencyjną HOPIN. 

3. Udział w Festiwalach jest bezpłatny. 

4. Terminy wydarzeń: 

19.03.2021 – Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory we Wrocławiu ONLINE  

9.04.2021 –   Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Warszawie ONLINE  

29.04.2021 – Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Olsztynie ONLINE 

9.06.2021 –   Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Łodzi ONLINE 

 

5. Festiwale odbędą się  w powyższych dniach w godz. 9:00-17:00 

6. Festiwale składają się z następujących elementów 

• wykładów i warsztatów odbywających się na żywo w dniu wydarzenia  dostępnych na 

platformie Hopin, po wcześniejszej rejestracji 

• części konkursowej, w trakcie której odbywać się będzie regionalny etap Konkursu 

Naukowego E(x)plory. Ocena projektów przez jurorów będzie miała charakter zamknięty – 

dostępny wyłącznie dla jurorów i uczestników Konkursu.   

7. Materiały video udostępnione dla uczestników Festiwali są chronione prawem autorskim. 

Dokonując zgłoszenia, uczestnik  Festiwali zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać i nie 

ściągać na komputer ani żadne nośniki pamięci udostępnionych materiałów Festiwalu. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i przesunięć czasowych poszczególnych 

punktów Festiwalu. 

9. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych  

• Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem i udziałem w 

Festiwalu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, z siedzibą w Warszawie 00-341, przy 

ul. Radnej 12. NIP: 118-205-96-88 KRS: 0000379454.  

• Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fzt.org.pl  

• Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:  

- Przygotowanie i przeprowadzenie Regionalnych Festiwali Naukowych E(x)plory. 

- Tworzenie analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna:   

   art.6 ust.1 c RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,  

- Marketing bezpośredni związany z udziałem w Regionalnych Festiwalach E(x)plory 

   (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) 

przez  

   okres lat 2.  

• Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:  

- sprostowanie danych,  

- usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,  

- ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,  

- dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,  

- przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO),  

- prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.  



                                                                                                
 
 

   Złożenie   takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym   

celu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjno-marketingowych.  

• Część elementów wydarzenia będzie transmitowana na żywo oraz rejestrowana i dostępna 

później w serwisach społecznościowych oraz w serwisie You Tube, ale prezentowany będzie 

tylko wizerunek osób, które dodatkowo wyraziły na to zgodę.  

• W naszej działalności posługujemy się podwykonawcami, którzy dostarczają nam rozwiązań, 

które umożliwiają realizację celu w jakim zebraliśmy Państwa dane (podstawa prawna 

art.28 RODO). Podmioty te zwane także w RODO procesorami nie mogą działać w innych 

celach niż wyłącznie dostarczanie odpowiedniej usługi, nie mogą wykorzystywać Państwa 

danych w żadnym innym celu niż realizacja zadania, do którego Państwo powierzyli nam 

dane. Działają one wyłącznie w granicach dostarczenia konkretnej usługi, programu, 

serwisu, a przetwarzanie przez te podmioty Państwa danych osobowych jest podyktowane 

wyłącznie brakiem możliwości wykonania usługi bez ich posiadania.  

• Platforma do realizacji Festiwali : informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą 

sposobu przetwarzania wyłącznie przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Niezależnie 

od tego administratorem Państwa danych osobowych jest platforma internetowa, za 

pośrednictwem której będzie realizowane Festiwale przetwarza ona dane osobowe 

niezależnie od Fundacji Zaawansowanych Technologii. Informacje o platformie zostaną 

udostępnione uczestnikom w formie e-mail. 


