Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Polski
Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh
1. Postanowienia wstępne
a) Organizatorem wszelkiego rodzaju wydarzeń takich jak wydarzenia
kulturalne, konkursy, konferencje, imprezy jest Polski Związek
Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh z siedzibą w Warszawie, 00–
216, ul. Konwiktorska 9 (dalej jako „Instytut Tyflologiczny PZN”).
b) Udział w w/w wydarzeniach jest bezpłatny, chyba że zasady uczestnictwa
w konkretnym wydarzeniu stanowią inaczej.
2. Informacje o przetwarzaniu danych
a) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na
potrzeby uczestnictwa wydarzeniach jest Polski Związek Niewidomych
Instytut Tyflologiczny ZPCh z siedzibą w Warszawie, 00–216, ul.
Konwiktorska 9.
b) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przez Instytut można skontaktować się z nami mailowo:
daneosobowe@pzn.org.pl lub telefonicznie: tu trzeba podać numer
telefonu.
c) Do uczestnictwa w wszelkiego rodzaju wydarzeniach konieczne jest
podanie danych identyfikacyjnych oraz danych kontaktowych zawartych
w formularzu uczestnictwa/zgłoszeniowym.
d) Państwa dane poddane w formularzu uczestnictwa/zgłoszeniowym będą
przetwarzane celem:
 Uczestnictwa w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 Jeśli zgłoszenie odbyło się przez stronę www to do przetwarzania
Państwa danych przez witrynę pzn.org.pl, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e) W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w pkt. 2 lit.
d), Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym
kategoriom odbiorców:
 Polski Związek Niewidomych – współorganizator niektórych wydarzeń,
 dostawcom usług zaopatrujących Instytut w rozwiązania techniczne oraz
umożliwiające pracę nad czasopismami i zarządzanie naszą organizacją
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(w szczególności dostawcom usług informatycznych, dostawcom
pocztowym),
Państwa dane będą przechowywane do roku po zakończeniu wydarzenia
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w
wydarzeniu
W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych osobowych
przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do danych,
sprostowania danych,
zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
sprzeciwu wobec przetwarzania danych
przenoszenia danych.
Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy
skontaktować się z Instytutem telefonicznie, poprzez stronę internetową,
e-mailem lub osobiście w siedzibie Instytutu.
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych UODO.
Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw.
profilowanie.
Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w darmowych wydarzeniach organizowanych
przez PZN jest akceptacja niniejszego regulaminu.
W przypadku uczestników poniżej 16 roku życia, nieposiadających
zdolności do czynności prawnych, akceptacja zapisów niniejszego
regulaminu obowiązuje przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego takiego prenumeratora.
Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z upoważnieniem Instytutu
Tyflologicznego PZN do przetwarzania danych niezbędnych do
uczestnictwa w wydarzeniu.
Aby skorzystać z darmowego wzięcia udziału w wydarzeniu trzeba
wypełnić formularzu uczestnictwa/zgłoszenia zgodnie z zasadami

uczestnictwa w danym wydarzeniu.
4. Zmiany Regulaminu
a) Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie
internetowej www.pzn.org.pl/instytut/regulamin i zastępuje poprzednio
obowiązujące regulaminy usług Instytutu Tyflologicznego PZN w zakresie
uczestnictwa w wydarzeniach.
b) Instytut Tyflologiczny PZN zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w
każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych,
prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych
przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich
opublikowania, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez
obowiązujące przepisy.
c) W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu,
organizator może zrezygnować z prenumeraty ze skutkiem
natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
d) Dalsze uczestnictwo w wydarzeniach po zmianie Regulaminu jest
równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że zapoznał się on ze
zmianami Regulaminu, oraz z zaakceptowaniem wszystkich zmian w
Regulaminie.
e) Regulamin jest udostępniany uczestnikom nieodpłatnie i nieprzerwanie
na stronie internetowej pzn.org.pl w sposób umożliwiający
prenumeratorowi jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego
treści w każdej chwili.
5. Postanowienia końcowe
a) Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy
organizatorem a Instytutem Tyflologicznym PZN powinny być kierowane
na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
b) Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień
Regulaminu pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia,
które w takim przypadku pozostają w mocy. Firma zastrzega sobie
możliwość zmiany Regulaminu tylko w takim zakresie i tylko wówczas,
gdy wymagać tego będzie obowiązujące prawo lub gdy potrzeba taka

zajdzie w związku ze zmianą obowiązującego prawa, a także
każdorazowo za zgodą użytkownika.
c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie
zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

