REGULAMIN
FESTIWALU SEKTOR 3.0
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Festiwalu Sektor 3.0
organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej
pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Administrator - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem:
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000303048, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91;
Festiwal – cykliczna konferencja o nazwie Festiwal Sektor 3.0 przeznaczone dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających w środowisku lokalnym
lub na jego rzecz, z udziałem gości zagranicznych oraz osób zainteresowanych
innowacyjnymi rozwiązaniami, których łączy pasja odkrywania nowych technologii i dzielenia
się wiedzą z innymi;
Formularz
Zgłoszeniowy
formularz
dostępny
pod
adresem
https://crm.sektor3-0.pl/sektor/festiwal-2021, za pomocą którego następuje Rejestracja;
Hopin - zewnętrzna platforma internetowa, na której odbędzie się Festiwal w formule
online; Uczestnicy mogą oglądać Festiwal oraz wchodzić w interakcje między sobą;
Regulamin Hopina dostępny jest na stronie internetowej: https://hopin.com/terms;
Organizator - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem:
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000303048, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91;
Partner - osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych umów lub ustaleń
z Organizatorem wspiera Festiwal medialnie np. jako współorganizator lub patron;
Potwierdzenie Udziału - wiadomość przesłana drogą e-mailową przez Organizatora
stanowiąca potwierdzenie możliwości wzięcia udziału w nim w odpowiedzi na zgłoszenie
dokonane podczas Rejestracji;
Portal - strona internetowa działająca pod adresem: https://sektor3-0.pl/;
Regulamin - niniejszy dokument, który określa zasady zgłoszenia oraz udziału w Festiwalu,
a także prawa i obowiązki Administratora oraz Uczestników;
Rejestracja - proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Festiwalu za pośrednictwem
formularza udostępnionego na Portalu;
Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Festiwalu;
3. Wypełnienie i wysłanie Formularza Rejestrowego jest równoznaczna z akceptacją
Regulaminu.
4. Powyższe pojęcia pisane w liczbie mnogiej odnoszą się do wyrażeń w liczbie
pojedynczej, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.

5. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do
punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje
inny paragraf.
§ 2. Rejestracja
1. Do Rejestracji uprawniona jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, z naciskiem na
przedstawicieli sektora organizacji społecznych, firm technologicznych, w tym
startupów, biznesu, uczelni wyższych oraz mediów.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego.
3. Po wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje wiadomość
potwierdzającą Rejestrację. Wiadomość ta nie stanowi jednakże Potwierdzenia
Udziału w Festiwalu i dostępu do platformy Hopin.
4. Potwierdzenie Udziału wraz z dalszymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi
udziału w Festiwalu zostaną przesłane drogą elektroniczną na podany w Formularzu
Zgłoszeniowym kontakt e-mail w ciągu 7-10 dni od wysłania zgłoszenia w
Formularzu, jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia Rejestracji w
przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc.
6. W Formularzu Zgłoszeniowym, uczestnik musi podać imienny/indywidualny, a nie
instytucjonalny adres e-mail. Indywidualny adres mailowy jest warunkiem
niezbędnym do utworzenia profilu Uczestnika na platformie Hopin.
§ 3. Zasady i formy uczestnictwa w Festiwalu
1. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.
2. Aby wziąć udział w Festiwalu wymagana jest uprzednia Rejestracja za
pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
3. Dostęp do platformy Hopin, a tym samym do pełnego zakresu funkcjonalności oraz
atrakcji w ramach Festiwalu jest limitowany.
4. Decyzja o tym, którzy Uczestnicy otrzymają dostęp do platformy Hopin będzie
podejmowana na podstawie kolejności zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem
Formularza Zgłoszeniowego.
5. Uczestnicy, którzy zarejestrują się za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego po
przekroczeniu przyjętego limitu osób zostaną zapisani na liście dodatkowej.
6. Oczekujący na liście dodatkowej otrzymają dostęp do ograniczonej wersji Festiwalu,
na którą składać się będzie transmisja wybranych wystąpień odbywających się w
ramach Festiwalu. Dostęp do transmisji możliwy będzie za pośrednictwem
dedykowanej strony internetowej.
7. O sposobie dostępu do Festiwalu oraz formie udziału, każda osoba zostanie
poinformowana drogą e-mailową, na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym
podczas Rejestracji.
8. W przypadku, gdy Uczestnik uzyska dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności
Festiwalu, Organizator przekaże w treści Potwierdzenia Udziału dane do logowania
do platformy Hopin.
9. W przypadku, gdy Uczestnik znajdzie się na liście dodatkowej, Organizator przekaże
drogą e-mailową link do strony stworzonej w ramach Portalu, na której Uczestnik
będzie mógł oglądać wybrane elementy transmisji.

§ 3. Wymagania Techniczne
1. W przypadku Uczestników korzystających z platformy Hopin, w celu odbioru
transmisji Festiwalu należy dysponować:
a. komputerem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 lub
nowszym albo macOS Sierra (10.12.6) albo nowszym lub urządzeniem
mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android (Lollipop)
wersja 5.0 albo nowszym lub iOS wersja 9.3.5, albo nowszym, wyposażonym
w ekran i głośniki pozwalającym na dostęp do sieci Internet;
b. dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o
przepustowości łącza co najmniej: 240p 500 kbps 360p 1 Mbps 720p 3 Mbps
1080p 7 Mbps 2K 12 Mbps 4K 22 Mbps;
c. aktualną wersją przeglądarki umożliwiającą działanie technologii Flash,
JavaScript oraz “cookies” - Organizator rekomenduje użycie najnowszej
dostępnej wersji Chrome lub Firefox;
d. istnieje możliwość wejścia na platformę Hopin również za pomocą aplikacji
mobilnej.
2. Organizator w trakcie transmisji Festiwalu na platformie Hopin udostępni funkcję
czatu oraz networkingu w formie video spotkań 1:1 oraz możliwość udziału w
wybranych sesjach poprzez wideopołączenie. Uczestnik może kontaktować się z
pozostałymi Uczestnikami poprzez czat za pomocą wiadomości tekstowych. Użycie
video nie jest niezbędne do skorzystania z funkcji czatu oraz networkingu. W
przypadku łączenia się z użyciem video, Uczestnik wyraża tym samym zgodę na
przetwarzanie i wykorzystanie jego wizerunku oraz podanego imienia i nazwiska w
celu udziału w części interaktywnej Festiwalu.
3. W przypadku Uczestników z listy dodatkowej korzystających z transmisji na
dedykowanej stronie internetowej, Organizator nie rekomenduje żadnych
dodatkowych wymagań technicznych ponad te umożliwiające swobodne korzystanie
z Internetu na komputerach czy urządzeniach mobilnych.
4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Festiwalu Uczestnik klika w link,
który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
§ 4. Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem oraz
udziałem w Festiwalu, świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu oraz
w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych, dochodzenia
ewentualnych roszczeń oraz celach statystycznych. Dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1).

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO podstawą prawną
przetwarzania danych będą odpowiednio zgoda Uczestnika oraz prawnie
uzasadniony interes Administratora.
4. Podanie Danych Osobowych w celu rejestracji i wzięcia udziału
w Festiwalu jest całkowicie dobrowolne. Podanie Danych Osobowych w Formularzu
rejestracji jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Festiwalu. Brak podania
Danych Osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w
Festiwalu.
5. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe
Uczestnika, które Uczestnik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji na Festiwal:
a. nazwisko i imię,
b. płeć,
c. wiek,
d. profile w mediach społecznościowych,
e. adres e-mail,
f. numer telefonu,
g. wizerunek w przypadku udziału w interaktywnej części Festiwalu.
6. Administrator zobowiązuje się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania
okresu przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania
danych osobowych zgodnie z oznaczonym okresem przetwarzania.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
8. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
podmioty którym zlecone zostało wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) celem wywiązania się
z ww. obowiązków.
9. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczących usługi na rzecz
Organizatora w związku z organizacją i przebiegiem Festiwalu np. podmiotom
zapewniającym transmisję online tj. Bridge-East Capital Sp. z o.o., Rubinowa 8,
Tyniec Mały, 55-040 Tyniec Mały oraz Hopin Ltd of Seedcamp Office, 5 Bonhill
Street, Shoreditch, London, England, EC2A 4BX.
10. Rejestracja wiąże się z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Platformy
Hopin - zapoznaj się z ich polityką prywatności).
11. W celu umożliwienia transmisji Festiwal oraz z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań
IT od dostawców usług będącymi podmiotami spoza Unii Europejskiej np. z Wielkiej
Brytanii czy Kanady Administrator może przekazywać dane osobowe poza obszar
EOG. Organizator oświadcza że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy
ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne, a także Google
Suite. Dane wykorzystywane są wyłącznie anonimowo w celach związanych z
badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w
szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Portalu oraz
ulepszaniem jego zawartości.

§ 5. Postanowienia Końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu
w uzasadnionych przypadkach. Takimi przypadkami mogą być w szczególności, choć
nie wyłącznie, konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub
wchodzących w życie przepisów prawa, lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń
przez Administratora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu tj. m.in. osób
prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca
przeprowadzenia Festiwalu, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez
Organizatora pierwotny program Festiwalu okaże się niemożliwy lub istotnie
utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń
będących poza jego kontrolą.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu w terminie do dnia
zakończenia Festiwalu.
4. Organizator będzie informował o każdej zmianie Regulaminu na stronie Portalu.
5. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie
wcześniej niż data jego publikacji.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
prawa polskiego.
7. Regulamin jest dostępny pod linkiem https://sektor3-0.pl/.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

