
Regulamin uczestnictwa w konferencji online 

pt.: „Forum online: Mistrzowskie Talenty” 

 

§ 1 ORGANIZATOR/TERMIN 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą Forum online: 

Mistrzowskie Talenty organizowanej przez Gdański Urząd Pracy – Centrum Rozwoju Talentów 

z siedzibą przy Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, NIP: 583 20 87 155, adres mailowy: 

informacja@centrumtalentow.pl 

2. Konferencja ONLINE odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. i będzie transmitowana za 

pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszej 

rejestracji na stronie: http://mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com  

3. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest: Kariona Chamier-Ciemińska, 

adres kariona.cieminska@centrumtalentow.pl, telefon kontaktowy: 513-096-893.  

§ 2 DEFINICJE 

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym 

pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:  

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w 

Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: 

http://mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com  

b) Organizator – oznacza Gdański Urząd Pracy – Centrum Rozwoju Talentów z siedzibą przy 

Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, NIP: 583 20 87 155, adres mailowy: 

informacja@centrumtalentow.pl 

c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję ONLINE pod nazwą: 

„Forum online: Mistrzowskie Talent”  

d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w 

Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.  

e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: 

http://mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com za pomocą którego następuje Rejestracja. 

Pola obowiązkowe Formularza: Imię, Nazwisko, E-mail, Numer telefonu, Instytucja.  

f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty 

elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.  

g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym  

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konferencja adresowana jest do: dyrektorów urzędów, szkół, akademickich biur karier, 

nauczycieli, studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych.  

2. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

http://mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com 

3. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje (sesje wykładowe) 

4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję i obowiązują 

wszystkich Uczestników.  

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora: 

a. Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.  
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b. Dostęp do konta poczty elektronicznej.  

c. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. Informacje o 

Konferencji prezentowane na stronie internetowej Organizatora. 

6. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

7. Konferencja prowadzona jest w języku polskim.  

8. Konferencja ma charakter zamknięty.  

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem 

Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: 

http://mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com do dnia 20 czerwca 2021 roku do godz. 

24:00. 

2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać 

Formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane Uczestnika (dane obowiązkowe): Imię, 

Nazwisko, E-mail, Numer telefonu, Instytucja. 

3. Po 20 czerwca 2021 roku zostaną rozesłane, do zarejestrowanych uczestników, linki wraz z 

loginem i hasłem do transmisji online z konferencji.  

§ 5 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 

formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby 

Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do 

korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, 

wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.  

2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

zakończenia Konferencji.  

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.  

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i 

przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył 

reklamację.  

§ 6 DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 

(dalej: RODO), informujemy, że: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. 

Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. 

b) W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy 

wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl. 

c) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Dane osobowe 

Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy 

uczestników Konferencji.  

d) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

Wycofanie danych wiąże się z wycofaniem udziału w ww. konferencji. Aby wycofać zgodę 
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należy powiadomić o tym Centrum Rozwoju Talentów wysyłając wiadomość na adres 

informacja@centrumtalentow.pl. 

e) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

f) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

h) Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, 

gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych.  

i) Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w 

celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.  

j) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.  

§ 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.  

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter 

wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u 

Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników 

informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.  

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od 

Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika  

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji 

oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów 

porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a 

Organizatorem.  

2. Szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronie internetowej Konferencji  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej konferencji 

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich 

zamieszczenia na stronie internetowej konferencji. 
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Regulamin konkursu „Quiz” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „Quiz” ma na celu wzbogacenie Forum online: Mistrzowskie Talenty i 

wzbudzenie w uczestnikach rywalizacji, kreatywności i zwinnego myślenia.   

2. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie jest: Gdański Urząd Pracy/Centrum 

Rozwoju Talentów zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Regulamin konkursu dostępny będzie na www.mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas trwania eventu Forum online: Mistrzowskie 

Talenty, w nieokreślonych wcześniej przerwach w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach 

między 10:00 a 13:00. 

6. Laureatami konkursu zostaną osoby, które: 

a. Jak najszybciej zgłoszą swoją prawidłową odpowiedź drogą podaną podczas Forum 

online: Mistrzowskie Talenty za pośrednictwem sms’a. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu: 24 czerwca 2021 r. do godz. 18:00. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być uczestnik Forum online: Mistrzowskie Talenty 

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby czuwające w imieniu Organizatora nad 

przebiegiem Konkursu wskazanych w § 1 pkt. 3. 

3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie sms z odpowiedzią na zadane podczas 

wydarzenia pytania. 

4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje 

jego treść oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursowego i 

zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla 

przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu bez ograniczeń. 

§ 3 ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na podane pytania quizowe na ekranie 

w czasie trwania Forum online: Mistrzowskie Talenty 

a) Uczestnik zgłasza się za pośrednictwem sms na numer podany na żywo w trakcie 

trwania eventu. 

b) Uczestnik wysyła sms’a z prawidłową jedną odpowiedzią. 

c) Jeżeli uczestnik wyśle więcej niż 1 sms z danego numeru, pod uwagę będzie brana 

tylko pierwsza odpowiedź. 

d) Sposób udzielania odpowiedzi będzie podawany podczas konkursu. 

e) Uczestnik, który udzieli nieprawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, nie ma 

możliwości, aby odpowiadać na nie po raz drugi. 

2. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia 

społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc lub 

nienawiść rasową lub religijną.  
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§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik nadsyłając odpowiedzi udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, 

nieodpłatnej zgody na użytkowanie screen’a sms’a do użycia podczas Forum online: 

Mistrzowskie Talenty 

§ 5 NAGRODY 

1. Dla 45 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania głosów Organizator ufunduje 

nagrody w postaci vouchera na wykonanie testu CliftonStrengths, tzw. test Gallupa. 

2. Dla 15 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania głosów Organizator ufunduje 

nagrody w zestawu gadżetów związanych z Centrum Rozwoju Talentów. 

3. Przyznane nagrody, w razie wyrażenia takiej woli, mogą zostać wysłane laureatom konkursu, 

przesyłką na adres wskazany. W tym celu Organizator podejmie kontakt oraz odbierze od 

Laureatów dodatkowe dane, konieczne do dostarczenia przesyłki.  

4. W przypadku, gdy laureat nie wyrazi zgody na otrzymanie przesyłki lub nie dostarczy 

odpowiednich danych koniecznych do jej dostarczenia, ani nie zgłosi się do Organizatora w 

wyznaczonym w terminie po odbiór nagrody, nagroda przechodzi na własność Organizatora.  

5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.  

6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na własność Organizatora. 

7. Organizator w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na 

nagrody o podobnej wartości.  

§ 6 REKLAMACJE 

1. Ewentualne reklamacje uczestników rozstrzygać będzie Agencja Eventowa Joyevent.pl 

2. Reklamacje będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres joyevent@joyevent.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników 

konkursu. 

3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, datę, jak również dokładny opis i 

powód reklamacji. 

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Agencję Eventową 

Joyevent.pl nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą e-mailową najpóźniej 

w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Agencję Eventową Joyevent.pl. 

§ 7 DANE OSOBOWE 

2. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i czasie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody, a także po jego zakończeniu 

przez okres nie dłuższy niż jeden rok. 

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych. 

4. Organizator oświadcza, że w związku z konkursem jest administratorem danych osobowych 

Uczestników. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o: 

a) Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 r. poz.1000) 

wraz z aktami wykonawczymi 
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b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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) zwanego dalej 

„RODO“ 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny www.mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2021 r. 

3. Rogulamin dotyczy tylko osób, którą wezmą udział w konkursie podczas wydarzenia Forum 

online: Mistrzowskie Talenty. 

4. Wszelkie pytania można zgłaszać na adres: joyevent@joyevent.pl 

5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 

1. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

www.mistrzowskietalenty.gcb.visitgdansk.com 
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