REGULAMIN REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ SECURE
I. Postanowienia ogólne
1. Konferencja SECURE (dalej: SECURE lub Konferencja) dotycząca bezpieczeństwa
teleinformatycznego, która odbędzie się w dn. 19-20 października 2021 r. organizowana jest
przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (dalej:
NASK PIB lub Organizator) z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem: ul. Kolska 12,
01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012938,
nr NIP: 521-04-17-157.
2. Współorganizatorem Konferencji jest NASK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: NASK
S.A. lub Współorganizator), działający pod adresem ul. Wąwozowa 18/ lok. 010 wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000644422, REGON: 365743505 NIP: 9512421815. Organizator i Współorganizator
zwani są dalej łącznie: Organizatorami.
3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dotyczące rejestracji
umożliwiającej udział w Konferencji.
4. NASK organizuje Konferencję przy udziale merytorycznym działającego w ramach NASK
PIB zespołu reagowania na incydenty CERT Polska zwanego dalej: CERT Polska.
Organizator jest odpowiedzialny za aspekty merytoryczne, organizacyjne i reklamowe
Konferencji.
5. NASK PIB administruje stroną Konferencji: www.secure.edu.pl, na której umożliwiono
dokonywanie rejestracji udziału w Konferencji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest
warunkiem koniecznym, by uczestnik mógł wziąć udział w Konferencji.
6. NASK PIB prowadzi wszelkie działania administracyjne oraz informacyjne, związane z
rejestracją udziału w Konferencji.
Wszelkie zapytania związane z rejestracją lub rezygnacją z udziału w Konferencji należy
kierować na następujące dane teleadresowe NASK – tel.: +48 22 380 82 00 e-mail:
info@secure.edu.pl
II. Rejestracja
1. Udział w Konferencji odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
wskazanych w ust. 2 i jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja każdego z uczestników
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Konferencji:
www.secure.edu.pl.
2. Uczestnictwo w SECURE obejmuje bezpłatny udział w części głównej Konferencji, która
transmitowana będzie za pośrednictwem strony www.secure.edu.pl (zwanej dalej: Portalem).
Organizator przygotowuje i zamieszcza w Portalu materiały konferencyjne dla Uczestników
Konferencji.

3. Rejestracji na Konferencję można dokonywać od dnia 15.09.2021 r. do dnia 18.10.2021 r.
do godz. 16:00.
4. Rejestracja danych osoby, której uczestnictwo w Konferencji jest zgłaszane, następuje
poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę
Konferencji: www.secure.edu.pl.
5. Udział w Konferencji obejmuje możliwość wzięcia udziału w każdej sesji online, dostęp za
pośrednictwem Portalu do materiałów konferencyjnych w wersji elektronicznej, dostęp do
części wystawowej Konferencji on-line, materiały partnerów w wersji elektronicznej
udostępnione na stronie Konferencji. Uczestnik Konferencji on-line zapewnia sobie we
własnym zakresie sprzęt niezbędny do uczestnictwa w Konferencji.
6. Po zakończeniu procedury rejestracji, na adres e-mail wskazany przez podmiot dokonujący
rejestracji zostanie wysłane jej potwierdzenie. Przed wydarzeniem każdy zarejestrowany
uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym link do platformy
online, na której transmitowana będzie Konferencja.
III. Zasady uczestnictwa i korzystania z Portalu
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu, w tym zawartych w nim materiałów
konferencyjnych lub innych treści w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami
społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas procedury
rejestracji zakładania i aktualizacji konta, niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy
ulegną one zmianie, bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i
nieudostępniania ich osobom trzecim, zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia
społecznego, dobrych obyczajów i netykiety w trakcie korzystania z Portalu, w tym podczas
komunikowania się na chacie w trakcie Konferencji oraz przestrzegania innych postanowień
Regulaminu.
3. Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez Uczestników zwrotami powszechnie
uważanymi za obelżywe w użytych do rejestracji adresach e-mail, nickach Uczestników.
Ponadto, nie jest dopuszczalne posługiwanie się przez Uczestników podczas komunikacji na
chacie w trakcie Konferencji oraz jakiejkolwiek innej komunikacji lub korespondencji
prowadzonej w związku z wzięciem udziału oraz uczestnictwem w Konferencji zwrotami
powszechnie uważanymi za obelżywe, dyskryminujące, szerzące nienawiść, agresję w
stosunku do innych Uczestników, Organizatorów, czy jakiegokolwiek innego podmiotu w
tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste, bez względu na powód takiego
postępowania. Niedopuszczalne jest także zamieszczanie przez Uczestników Konferencji na
chacie wiadomości i treści typu SPAM. W przypadku naruszenia powyższych postanowień,
Organizatorzy są uprawnieni do odmowy rejestracji lub natychmiastowego odsunięcia takiego
Uczestnika od udziału w Konferencji.
4. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Portalu i materiałów konferencyjnych w
sposób inny, niż opisany w Regulaminie, kopiować, rozpowszechniać lub udostępniać treści
zawartych w Portalu do celów innych niż związane z udziałem w Konferencji, świadomie lub
nieświadomie destabilizować działania Portalu np. poprzez próby zakładania fikcyjnych kont,

także za pomocą automatów, wyszukiwania luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich
do ataków na Portal lub dostępu do zamieszczonych w nim treści.
5. Użytkownik nie może wykorzystywać usług oferowanych przez Portal w sposób sprzeczny
z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy jego właścicieli.
6. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Portalu, jego
prawidłowego działania oraz aktualności i poprawności merytorycznej zamieszczonych w
nim treści.
7. Właściciel Portalu nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł
Uczestnik Konferencji związane z użytkowaniem Portalu, w szczególności wynikłe z:








nieprawidłowego działania Portalu lub jego niedostępności np. spowodowanej
awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły
wyższej;
błędów merytorycznych, niejasności lub nieaktualnych informacji zawartych w
zamieszczonych w nim treściach;
nieprzestrzegania przez Uczestników zasad współżycia społecznego i netykiety, w
tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Uczestników oraz podmiotów
trzecich;
innych niedozwolonych i bezprawnych działań Uczestników lub podmiotów trzecich;
udostępnienia z winy Uczestnika Loginu lub Hasła podmiotom trzecim.

8.Właściciel Portalu nie będzie uczestniczył ewentualnych sporach między Uczestnikami lub
między Uczestnikami i podmiotami trzecimi.
Właściciel ma prawo do usuwania bez powiadamiania kont Uczestników łamiących
Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Portalu.
IV. Ochrona danych osobowych
1.




Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji SECURE 2021 jest
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12,
którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON:
010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: NASK-PIB);
NASK-PIB przetwarza dane osobowe uczestników Konferencji SECURE 2020 na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (RODO) – zgoda osoby, której dane dotyczą na
przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2. Informujemy, że :














administratorem danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –
Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej
12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB :
inspektorochronydanych@nask.pl;
NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym
do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz udziałem w Konferencji, w
tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w
programie wydarzenia;
dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym
NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z
obsługą Konferencji i procesu rejestracji uczestników;
dane osobowe będą przetwarzane do dnia 30 września 2022 r.;
uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do wycofania
udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym
celu należy poinformować NASK-PIB pisząc na adres: info@secure.edu.pl;
uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego
podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany

VII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.

