Załącznik do Karty Zgłoszenia udziału w XXVI FCP
ZDARZENIA LOSOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania XXVI Forum Ciepłowników Polskich (Forum) w przypadku zdarzeń
losowych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających zrealizowanie Forum. W przypadku odwołania Forum Organizator
dokona zwrotu wniesionych opłat w terminie 14 dni od daty przekazania Uczestnikom informacji o odwołaniu Forum.
2. W przypadku odwołania Forum Organizator, poza zwrotem wniesionych opłat, nie pokrywa kosztów poniesionych przez
Uczestnika w związku z udziałem w Forum i nie odpowiada za dalej idące roszczenia odszkodowawcze Uczestnika.
3. Zdarzeniami losowymi są zdarzenia przyszłe, możliwe, ale niepewne, w szczególności: powódź, pożar w budynku/
budynkach, w którym/ch ma się odbyć Forum lub awaria której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających
w takim/ch budynku/ach, zamieszki uliczne, klęski żywiołowe (w szczególności: trzęsienia ziemi, huragan, powódź oraz inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczna itp.), wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu (w szczególności: działania
wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, strajki, demonstracje itp.), epidemie (w tym zagrożenia epidemiczne),
akty władzy państwowej (w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, zakaz organizowania
zgromadzeń, imprez typu konferencje, targi, itp.), inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Forum
według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników Forum w przypadku jego odbycia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO
Szanowni Państwo,
w związku z Państwa zgłoszeniem udziału w XXVI Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach osób wymienionych
na 1 stronie KARTY ZGŁOSZENIA przekazujemy informacje związane z ochroną danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS
0000082670, z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 lok. 22, 02-796 Warszawa, adres e-mail: bi.warszawa@igcp.org.pl.
Przetwarzane dane osobowe obejmują informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym: imię nazwisko, miejsce zatrudnienia,
stanowisko oraz firmowe dane: adres, numer telefonu, adres e-mail.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, a także prawnie uzasadniony interes pracodawcy zgłaszającego
do udziału w XXVI Forum Ciepłowników Polskich oraz Administratora, polegające na udostepnieniu danych w celu organizacji
tego wydarzenia, również podmiotom działającym na polecenie Administratora. Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest
dobrowolne i nie ma obowiązku podania danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia
udziału w XXVI Forum Ciepłowników Polskich.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia udziału w XXVI Forum Ciepłowników Polskich organizowanym
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.
Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom trzecim, którym powierzy organizację XXVI Forum Ciepłowników
Polskich (agencje eventowe, hotele itp.).
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca piątego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym
zakończyło się XXVI Forum Ciepłowników Polskich.
Osoba która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
tych danych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres poczty
elektronicznej rodo_fcp@igcp.org.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba która przekazuje dane ma również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wycofanie zgody może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w XXVI Forum Ciepłowników Polskich.
Z poważaniem,
Zarząd
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

