Rules of Participation
1. General provisions
a. XIII International Tinnitus Seminar and the II World Tinnitus Congress, hereinafter
referred to as the “Conference”, will be held from 17-18 September 2020 in Bishkek,
Kyrgyzstan. The foregoing scientific conference is addressed to a wide group of
scientists interested in the subject of hearing.
b. The organizer of the Conference is the The Center of Hearing and Speech Medincus in
Bishkek, Kyrgyzstan with its registered office at 74 Molodoy Gavrdii Av., ap. 11 Biszkek
720010, Kirgistan, hereinafter referred to as the “Organizer”.
c. The Institute of Sensory Organs (Kajetany, Mokra 7 str., 05-830 Nadarzyn, NIP:
5342409841.) is the coorganizer of the 2nd World Tinnitus Congress.
d. The following persons can participate in the Conference:
•
•

persons who registered in accordance with provisions of point 2 hereof, and
persons who have received invitations from the Organizer of the Conference.

e. The provisions of these Rules are binding upon all participants, constitute an integral
part of the Conference’s application and the agreement for participation in the
Conference.
f. The official Internet website of the Conference can be found at the following
address http://wtc2020.net/
g. The Organizer reserves the right to use the e-mail address provided during registration
of a participant in the Conference to notify participants about any changes in the event
program, the Rules, and should the Participant give such consent, also for promotional
purposes.

2. Rules of Internet registration
a. The registration of a participant for the Conference (hereinafter referred to as
the “Registration”) is limited by the number of available places. The registration
applications will be accepted as long as there are available places.
b. The Registration lasts until all places are reserved, however not longer than
until 31.08.2020 in the case of online registration and until 18.09.2020 in the case of
onsite registration.
c. Online registration for the Conference is available only through the official
website http://wtc2020.net/. Onsite registration will be possible only at the Conference
venue.
d. With reservation of provision of point 2.g below, the Registration and payment of the
registration fee to the Organizer’s account means that agreement for participation in the
Conference has been concluded in accordance with provisions of these Rules what
enables you to:
• admission to scientific sessions,
• badge, program, book of abstracts,
• opening ceremony,
• lunches and coffee break,
• certificate of attendance,
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• conference dinner.
e. The Conference program can be found on the website http://wtc2020.net. The
Organizer reserves the right to make changes in the Conference program at any time.
f. The availability of places in the Conference in the registration system is subject to the
order of registration.
g. If there are no more places available for participants in the Conference, the date of
crediting of the registration fee to the Organizer’s account is decisive for the Organizer
to accept the application for Registration. The participant will be informed by e-mail
about the possible rejection of his/her reservation due to the lack of places.
h. The Registration is personal – confirmation of Registration will be issued to the full
name given in the registration form. A person who has registered correctly and was not
rejected in accordance with point 2.g above, is hereinafter referred to as
the “Conference Participant”.
i. Waiver of participation in favor of another person is possible upon presentation of
a written declaration by the person waiving participation or entity that paid the
participation of this person.

3. Cancellation of participation in the Conference
a. Consumer* who concludes a distance contract or an off-premises contract may
withdraw from the contract within 14 days without giving any reason and without
incurring the costs.
b. Resignation from participation must be made in writing, by email sent to
secretariat@wtc2020.com from email address given at the registration. The Organizers
will refund 50% of registration fee to bank account included in resignation note during
one month after registration. After June 2020 no refund of registration fee is possible.
Substitution of a participant is possible before July 2020, by email sent to
secretariat@wtc2020.com
c. Registration fees for participation in the Conference are as follows:

early registration

Till

Till

Till

From

15.10.2019

15.01.2020

31.08.2020

September 2020

290 $

regular
registration

440 $

late registration

580 $

on site
Accompanying
persons

680 $
50 $

50 $

50 $

80 $

d. Prices include VAT. Registration fees do not include accommodation, travel nor any
other costs other than explicitly included in the Rules or official information on the
Conference published by the Organizer particularly accommodation in a hotel chosen
by the Conference Participants.
e. The registration fee must be paid within 7 days from the Registration to the Organizer’s
account via transfer or through a service provider of electronic payments made
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available in the Conference registration system. Payment of the registration fee can be
made by bank transfer.
f.

A person or business entity making the payment, hereinafter referred to as
the “Payer”, will receive a VAT invoice by e-mail at the address given in the registration
form, confirming the participation in the Conference. The invoice will be issued at the
request.
g. By registering a third party the Payer confirms that he has been empowered by such
a person to make all necessary statements confirming the fulfillment of the
requirements of these Rules and their acceptance.
*) The consumer shall be any natural person who performs acts in law which are not directly connected to his
economic or professional activity.

4. Rules of the Conference to be held in Bishkek, Kyrgyzstan on 17-18
September 2020.
a. The Conference Participants are allowed to stay only in the areas designated by the
Organizer.
b. Persons staying at the Conference venue are required to comply with the
recommendations of the Conference’s stewards, whose duty is to ensure safety and
order.
c. It is prohibited to bring weapons or other dangerous objects referred to in the Act on
Weapons and Ammunition, explosives, pyrotechnic materials, flammable materials,
alcoholic beverages, narcotic or psychotropic substances to the Conference venue and
possess them during its course.
d. Tobacco smoking is prohibited in the Conference venue.
e. The Conference’s stewards, holding the appropriate identifiers have the right to:
i.
ii.
iii.

check and establish eligibility of persons participating in the Conference,
and in the case of lack of right to participate in the Conference
in accordance with the Rules – request them to leave the Conference,
check ID cards in order to establish identity of persons,
check the contents of luggage in the case of suspicion that a person brings
or possesses items referred to in point 4.c of the Rules.

f. ID badge of the Conference’ stewards includes the full name of the holder.
g. Persons intoxicated, under the influence of narcotics, psychotropic or other substances
of similar effects, who behave aggressively, provocatively or otherwise pose a threat
to security or public order, possess items set out in point 4.c of the Rules, refuse to be
subject to the activities referred to in point 4.e. i-iii) of the Rules and the persons on
whom a measure restricting liberty has been imposed in the form of a ban on entry
to the Conference, will not be admitted to the Conference venue.
h. Persons whose behavior disturbs public order or act contrary to the Rules will be
removed from the Congress venue.
i. Persons who obviously pose a direct threat to human life or health, as well as the
protected property may be detained in order to be surrendered to the Police.
j. The Conference Participants are prohibited from filming and taking photographs of the
course and events during the Conference without the Organizer’s consent. The
foregoing consent must be expressed in writing otherwise deemed null and void.
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k. Persons who destroy or damage equipment, devices or premises in the Conference
venue shall be financially liable for the damage.
l. Furthermore, the Conference Participants are bound by the Rules of the Venue, where
the Conference will be held.

5. The Organizer’s right to record and publish materials connected with the
course of the Conference
Because of the scientific character of the Conference and the need for factual reporting of
its course, the Organizers reserve the right to record and publish materials connected with
the course of the Conference and share such materials with third parties and use the image
of persons recorded in such materials. By accepting these Rules, Conference Participants
give their consent, without any additional reward (which was calculated in the registration
fee), for such recording and publications of their image.
Upon the Organizer’s request, Conference Participants will confirm above-mentioned
consent in writing before entering to the Conference. If the Conference Participant refuses
to confirm this consent, he/she may not be allowed to enter to the Conference.

6. Change of the Rules
a. The Organizer reserves the exclusive right to make amendments to the Rules without
altering the basic principles of the Conference. Changes in the Rules cannot infringe
the rights acquired by the Participants. The changes do not require justification.
b. Any information on changes or amendments to the Rules will be immediately published
on the website http://wtc2020.net.

7. Processing of Personal Data
The protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, we hereby inform.
a. The Organizer (full name and address in section 1 of the Rules) is the controller of personal
data processed in connection with the Registration and participation in the Conference.
Provider of electronic payment services is the controller of personal data processed for the
purposes of the payment of registration fees.
b. Personal data subject to processing comprise of data provided within the Registration
procedure (including name, surname, residential address, the e-mail address of the
Conference Participant and the Payer).
c. Personal data shall be processed for the purposes of concluding, performing or terminating
the agreement for participating in the Conference between the Organizer and the
Conference Participant as part of the already executed agreement or as part of activities
performed prior to the execution of the agreement.
When required, the Organizer shall process personal data in order to guarantee the
implementation of legitimate interests of the Organizer or of third parties, what in particular
regards exercise of legal claims or defense in court disputes.
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In respect of data processing, Organizer’s obligations include also the fulfillment of statutory
obligations related to tax payment as well as reporting and documentation duties in relation
to government authorities.

The Conference Participant’s personal data (such as the use of the image) may be also
processed based on his/her consent. Such consent may be withdrawn at any time.
Withdrawing consent shall have no impact on the legality of processing that occurred prior
to such consent having been withdrawn and shall only be effective from the moment the
consent has been withdrawn.
d. Personal data of the Conference Participant or the Payer will not be shared with other
entities, with the exception of those authorized to obtain such data by law and entities that
are providers of electronic payment services, as well as those involved in the organization
of the Conference, for example representatives of the hotel and security firms.
e. Providing personal data is voluntary, however necessary to complete the registration
process and further to participate in the Conference.
f. Personal data provided in registration application which was afterward rejected
in accordance with the Rules will be immediately removed.
g. The Organizer shall not transfer personal data to persons or organizations not eligible for
obtaining the data.
h. The Organizer shall process and store personal data for the period necessary to fulfill its
contractual and statutory obligations. If personal data are no longer required in order
to fulfill contractual and statutory obligations, such data shall be removed at regular
intervals unless (temporary) further processing thereof is necessary in order to comply with
statutory obligations concerning the retention of documentation, as specified in the law.
Evidence for the purposes of exercising legal claims or defense of legal claims shall be
stored for the period necessary for exercising such claims. If data are processed in the
legitimate interest of the Organizer or in the legitimate interest of third parties, personal data
shall be erased when such legitimate interest ceases to exist. However, there are certain
exceptions to this, as specified in provisions of law.
Data processed pursuant to consent shall be erased with ex nunc effect following the
revocation of such consent unless one of the exceptions provided for in the law is
applicable.
i.

We do not use any automated decision-making processes in the course of concluding,
performing or terminating the agreement for participation in the Conference. Should we use
such processes in individual cases, you will be separately notified of this fact and of your
rights related to such processing if required by law.
In order to exercise your rights to data protection or should you have any questions, please
contact secretariat@wtc2020.net.
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Regulamin Uczestnictwa
1. Ogólne postanowienia
a) XIII International Tinnitus Seminar and the II World Tinnitus Congress, zwana dalej
„Konferencją” odbędzie się w dniach 17–18 września 2020 r. w Biszkeku w Kirgistanie.
Powyższa konferencja naukowa skierowana jest do szerokiej grupy naukowców
zainteresowanych tematyką słuchu.
b) Organizatorem Konferencji jest The Center of Hearing and Speech Medincus w Biszkeku
w Kirgistanie, z siedzibą pod adresem: 74 Molodoy Gavrdii Av., ap. 11 Biszkek 720010,
Kirgistan, zwany dalej “Organizatorem”.
c) Współorganizatorem Konferencji oraz odbiorcą płatności jest Instytut Narządów Zmysłów
Sp. z o.o., Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn, NIP: 5342409841.
d) W Konferencji mogą wziąć udział:
• Osoby, które zarejestrowały się zgodnie z postanowieniami punktu 2 niniejszego
regulaminu,
• Osoby, które otrzymały zaproszenie od Organizatora Konferencji
e) Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich uczestników są
jednoznaczne z rejestracją uczestnika i zgodą na udział w Konferencji.
f) Oficjalna strona internetowa konferencji znajduje się pod adresem: http://wtc2020.net/
g) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
rejestracji uczestnika Konferencji do celów informacyjnych w zakresie programu
Konferencji, zmian w regulaminie, a także do celów promocyjnych – jeśli Uczestnik
wyrazi na to zgodę.
2. Zasady rejestracji internetowej
a) Rejestracja uczestnika Konferencji (zwana dalej „rejestracją”) jest ograniczona liczbą
dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracyjne będą przyjmowane, dopóki będą dostępne
wolne miejsca.
b) Rejestracja trwa do momentu zarezerwowania wszystkich miejsc, jednak nie dłużej niż do
31.08.2020 w przypadku rejestracji online i do 18.09.2020 w przypadku rejestracji na
miejscu.
c) Rejestracja online jest dostępna tylko za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej
Konferencji, tj: http://wtc2020.net/. Rejestracja na miejscu będzie możliwa tylko w dniu i w
miejscu Konferencji.
d) Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 2.g poniżej, Rejestracja i uiszczenie opłaty
rejestracyjnej na konto Organizatora oznacza, że umowa o uczestnictwo w Konferencji
została zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co umożliwia: a)
dostęp Uczestnika do sesji naukowych,
b) otrzymanie identyfikatora, programu Konferencji, książki abstraktów, c) uczestnictwo w
ceremonii otwarcia, d) obiady i przerwy kawowe, e) certyfikat uczestnictwa, f) udział w
kolacji konferencyjnej.
e) Program konferencji dostępny jest na stronie http://wtc2020.net.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji w
dowolnym momencie.
f) Dostępność miejsc na Konferencji w systemie rejestracyjnym uzależniona jest od
porządku/kolejności rejestracji.
g) W przypadku braku dostępnych miejsc decydujące znaczenie dla przyjęcia zgłoszenia o
rejestrację ma data wpływu opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora. Uczestnik
zostanie poinformowany mailowo o możliwym odrzuceniu jego rezerwacji z powodu
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braku miejsc.
h) Rejestracja jest osobista - potwierdzenie rejestracji zostanie wydane na pełne dane
osobowe: imię i nazwisko podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która dokonała
prawidłowej rejestracji i nie została odrzucona zgodnie z pkt 2.g powyżej, zwana jest
dalej „uczestnikiem konferencji”.
i) Zrzeczenie się udziału w Konferencji na rzecz innej osoby jest możliwe po przedstawieniu
pisemnego oświadczenia osoby rezygnującej z udziału lub podmiotu, który opłacił udział
tej osoby.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji
a) Uczestnik, który zawiera umowę na odległość lub umowę zawieraną poza lokalem
przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów.
b) Rezygnacji należy dokonać na piśmie, pocztą elektroniczną na adres
secretariat@wtc2020.com z adresu e-mail podanego przy rejestracji.
c) Organizatorzy zwrócą 50% opłaty rejestracyjnej na konto bankowe zawarte w nocie
rezygnacji w ciągu jednego miesiąca po rejestracji. Po czerwcu 2020 r. Zwrot opłaty
rejestracyjnej nie jest możliwy. Zastąpienie uczestnika jest możliwe przed lipcem 2020 r.,
Pocztą elektroniczną wysłaną na adres secretariat@wtc2020.com
4. Opłaty
a) Opłaty rejestracyjne za udział w konferencji są następujące:
Do 15.10.2019
Wczesna
rejestracja
Normalna
Rejestracja
Późna
rejestracja
Rejestracja
na miejscu
Osoba
towarzysząca

Do 15.01.2020

Do 31.08.2020

290 $

Od września
2020

440 $
580 $
680 $
50 $

50 $

50 $

80 $

b) Ceny zawierają podatek VAT.
c) Opłaty rejestracyjne nie obejmują zakwaterowania, podróży ani żadnych innych kosztów
poza wyraźnie wymienionymi w Regulaminie lub oficjalnymi informacjami o Konferencji
opublikowanymi przez Organizatora, w szczególności zakwaterowania w hotelu
wybranym przez Uczestników Konferencji.
d) Opłatę rejestracyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od Rejestracji na konto Organizatora
przelewem bankowym lub za pośrednictwem usługodawcy płatności elektronicznych
udostępnionych w systemie rejestracji Konferencji.
e) Osoba lub podmiot gospodarczy dokonujący płatności, zwany dalej „Płatnikiem”, otrzyma
fakturę VAT na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzający udział
w Konferencji. Faktura zostanie wystawiona na żądanie Uczestnika.
f) Rejestrując osobę trzecią, Uczestnik potwierdza, że osoba ta była upoważniona do
złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań
niniejszego Regulaminu i ich akceptację.
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5. Regulamin konferencji, która odbędzie się w Biszkeku w Kirgistanie w dniach 17–18
września 2020 r.
a) Uczestnicy konferencji mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez
Organizatora.
b) Osoby przebywające w miejscu konferencji zobowiązane są do przestrzegania zaleceń
obsługi Konferencji, których obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
c) Zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów na miejsce
Konferencji i posiadania ich podczas jej trwania, tj.: broń, amunicja, materiały
wybuchowe, materiały pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe.
d) Palenie tytoniu jest zabronione w miejscu konferencji.
e) Obsługa Konferencji, posiadająca odpowiednie identyfikatory, ma prawo do:
i.
Sprawdzania i ustalania uprawnień osób uczestniczących w Konferencji, a
w przypadku braku prawa do uczestnictwa w Konferencji zgodnie z
Regulaminem - poprosić o opuszczenie Konferencji,
ii.
Sprawdzania dowodów tożsamości w celu ustalenia tożsamości i
zgodności danych Uczestników
iii.
Sprawdzania zawartości bagażu w przypadku podejrzenia, że dana osoba
przynosi lub posiada przedmioty, o których mowa w pkt 5.c Regulaminu.
f) Identyfikator obsługi Konferencji zawiera imię i nazwisko.
g) Osoby pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji o
podobnych skutkach, które zachowują się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób
stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, posiadają
przedmioty określone w pkt 5.3 Regulaminu, odmawiają poddania się działania, o których
mowa w pkt 5.e. i-iii) Regulaminu oraz osoby, na które nałożono środek ograniczający
wolność w postaci zakazu wstępu na Konferencję, nie zostaną dopuszczone do miejsca
Konferencji.
h) Osoby, których zachowanie zakłóca porządek publiczny lub postępują niezgodnie z
Regulaminem, zostaną usunięte z miejsca Konferencji.
i) Osoby, które w oczywisty sposób stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi, a także chronionego mienia, mogą zostać zatrzymane w celu wydania na
policję.
j) Uczestnikom Konferencji zabrania się filmowania i fotografowania przebiegu i wydarzeń
podczas Konferencji bez zgody Organizatora. Powyższą zgodę należy wyrazić na piśmie
pod rygorem nieważności.
k) Osoby, które niszczą sprzęt, urządzenia lub pomieszczenia w miejscu Konferencji,
ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody.
l) Uczestnicy konferencji są związani regulaminem miejsca, w którym odbywa się
Konferencja.
6. Prawo Organizatora do nagrywania i publikowania materiałów związanych z
przebiegiem Konferencji
Ze względu na naukowy charakter Konferencji i potrzebę merytorycznego relacjonowania jej
przebiegu, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i publikowania
materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania materiałów stronom
trzecim i korzystania z wizerunku osób zarejestrowanych. Akceptując niniejszy Regulamin,
Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę, bez żadnej dodatkowej bonifikaty (obliczonej w
opłacie rejestracyjnej), na nagrywanie i publikację ich wizerunku.
Na prośbę Organizatora Uczestnicy Konferencji potwierdzą na piśmie powyższą zgodę przed
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przystąpieniem do Konferencji. Jeśli uczestnik konferencji odmówi potwierdzenia tej zgody,
może nie zostać dopuszczony do udziału w konferencji.
7. Zmiany w regulaminie
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez
zmiany podstawowych zasad Konferencji. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw
nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
Wszelkie informacje dotyczące zmian lub poprawek do Regulaminu zostaną niezwłocznie
opublikowane na stronie internetowej http://wtc2020.net.
8. Przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym informujemy o ochronie praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
a) Organizator (pełna nazwa i adres w punkcie 1 Regulaminu) jest administratorem danych
osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją i udziałem w Konferencji. Dostawca
elektronicznych usług płatniczych jest administratorem danych osobowych
przetwarzanych w celu uiszczenia opłat rejestracyjnych.
b) Dane osobowe podlegające przetwarzaniu obejmują dane podane w ramach procedury
rejestracji (w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail uczestnika
konferencji i płatnika).
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy o
uczestnictwo w Konferencji między Organizatorem a Uczestnikiem Konferencji w ramach
już zawartej umowy lub w ramach działań wykonanych przed zawarciem umowy.
W razie potrzeby Organizator przetwarza dane osobowe w celu zagwarantowania
realizacji uzasadnionych interesów Organizatora lub osób trzecich, w szczególności w
zakresie dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony w sporach sądowych.
W zakresie przetwarzania danych do obowiązków Organizatora należy również
wypełnianie ustawowych obowiązków związanych z zapłatą podatków, a także
obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych w stosunku do organów rządowych.

d)

e)
f)
g)
h)

Dane osobowe Uczestnika Konferencji (takie jak wykorzystanie obrazu) mogą być
również przetwarzane na podstawie jego zgody. Zgoda taka może zostać wycofana w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które nastąpiło przed jej wycofaniem, i będzie skuteczne dopiero od
momentu wycofania zgody.
Dane osobowe Uczestnika Konferencji lub Płatnika nie będą udostępniane innym
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskiwania takich danych przez
prawo i podmiotów, które są dostawcami elektronicznych usług płatniczych, a także
podmiotów zaangażowanych w organizację Konferencji, na przykład przedstawiciele
hotelu i firmy ochroniarskiej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zakończenia procesu
rejestracji i dalszego uczestnictwa w Konferencji.
Dane osobowe podane we wniosku rejestracyjnym, które zostały następnie odrzucone
zgodnie z Regulaminem, zostaną natychmiast usunięte.
Organizator nie przekazuje danych osobowych osobom lub organizacjom
nieuprawnionym do uzyskania danych.
Organizator przetwarza i przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do
wypełnienia swoich zobowiązań umownych i ustawowych. Jeżeli dane osobowe nie są
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już wymagane w celu wypełnienia zobowiązań umownych i ustawowych, dane te są
usuwane w regularnych odstępach czasu, chyba że (tymczasowe) ich dalsze
przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia ustawowych obowiązków dotyczących
przechowywania dokumentacji, określonych w prawo.
Dowody do celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony roszczeń prawnych są
przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia takich roszczeń. Jeżeli dane
przetwarzane są w uzasadnionym interesie Organizatora lub w uzasadnionym interesie
osób trzecich, dane osobowe zostaną usunięte, gdy taki uzasadniony interes przestanie
istnieć. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady określone w przepisach prawa.

i)

Dane przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte ze skutkiem ex nunc po
cofnięciu takiej zgody, chyba że ma zastosowanie jeden z wyjątków przewidzianych przez
prawo.
Nie korzystamy z żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych w trakcie
zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy o uczestnictwo w Konferencji. W
przypadku korzystania z takich procesów w indywidualnych przypadkach Uczestnik
zostanie osobno powiadomiony o tym fakcie i swoich prawach związanych z takim
przetwarzaniem, jeśli będzie to wymagane przez prawo.
Aby skorzystać ze swoich praw do ochrony danych lub w razie jakichkolwiek pytań,
prosimy o kontakt pod adresem secretariat@wtc2020.net.
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