
                                                                                                
 
 

Regulamin Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Łodzi 

1. Organizatorem Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Podzamczu, zwanego dalej 

Festiwalem, jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, zwanej dalej Organizatorem. 

2. Festiwal odbędzie się online poprzez stronę www.explory.pl/2020, serwis YouTube oraz poprzez 

platformę konferencyjną HOPIN. 

3. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. 

4. Czas trwania  Festiwalu: 

• Część na żywo odbędzie się  9 października 2020 w godz. 9:00-16:00 

• Pakiet wykładów, warsztatów i pokazów naukowych zostanie upubliczniony w dniu 9 

października  2020 roku i będzie aktywny co najmniej do  15  października 2020 do godz. 

24:00. 

5. Festiwal składa się z następujących elementów: 

• wykładów i dyskusji odbywających się na żywo w dniu wydarzenia  ogólnie dostępnych na 

stronie  http://www.explory.pl/2020  oraz na kanale Organizatora na YouTube 

• z pakietu wykładów, warsztatów i pokazów naukowych udostępnianych po dokonaniu 

zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy  

• 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.  Uczestnicy Festiwalu mają 

możliwość kontaktu z uczestnikami Konkursu w formie i godzinach określonych w programie 

wydarzenia i po wcześniejszej rejestracji na  http://www.explory.pl/2020 

6. Materiały video udostępnione dla uczestników Festiwalu są chronione prawem autorskim. 

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

ściągać na komputer ani żadne nośniki pamięci udostępnionych materiałów Festiwalu. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i przesunięć czasowych poszczególnych punktów 

Festiwalu. 

8. 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  

• Administrator przetwarza dane osobowe uczestników w celu przygotowania i przeprowadzenia 

Festiwalu oraz w celu tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne  Administratora 

(podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO -) przez okres lat 12 miesięcy.  

• Uczestnicy Festiwalu mają prawo do złożenia wniosku o sprostowanie danych, o usunięcie 

danych, o ograniczenie przetwarzania , o dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych 

oraz o ich kopię, o przeniesienie danych o prawo sprzeciwu .  

• Administrator przekazuje dane podwykonawcom, którzy dostarczają rozwiązań technologicznych 

pozwalających za realizację Festiwalu.  Podmioty te działają wyłącznie w granicach dostarczenia 

konkretnej usługi, programu, serwisu, a przetwarzanie przez nie  danych osobowych jest 

podyktowane wyłącznie brakiem możliwości wykonania usługi bez ich posiadania.  

http://www.explory.pl/2020
http://www.explory.pl/2020
https://forms.gle/JdB2Koo9vUATcsoa8
http://www.explory.pl/2020
mailto:biuro@fzt.org.pl

