Termeni și Condiții de participare la
A șaptea Conferinţă Naţională de Informatică “Programare, Comunicare,
Imaginaţie, Design” – PCID 2021, Sibiu, România
1. Definiții
a. Conferința - A șaptea Conferinţă Naţională de Informatică Programare, Comunicare, Imaginaţie,
Design (PCID), 10 aprilie 2021, Sibiu.
b. Organizator - Centrul de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
c. Participanți - Fiecare persoană care participă la conferință.

2. Informații suplimentare
a. Site - ul oficial al Conferinței este: http://conferences.ulbsibiu.ro/conf.pcid
b. Sistemul de înregistrare a participanţilor realizează stocarea datelor introduse de către utilizatori
c.
d.
e.
f.
g.

h.

şi manipularea acestora de către Organizator.
Aplicarea pentru participarea la Conferință presupune acceptarea tuturor Termenilor și
Condițiilor stipulate în prezentul document.
Pentru a participa la lucrările Conferinței, participanții trebuie să completeze formularul online
de înregistrare.
Numărul de participanți prezenţi concurent în sistemul online de prezentare este limitat.
Participanții care nu sunt autori ai lucrărilor acceptate vor fi înregistrați pe baza principiului
primul venit, primul servit, până la epuizarea locurilor disponibile, suportate de sistem.
Permisiunea de utilizare a imaginii: În timpul conferinței, Organizatorul poate organiza sesiuni
foto și poate filma desfăşurarea conferinței în scopul difuzării în mass-media (TV, radio, Internet,
presa tipărită) sau în scopuri de documentare, marketing sau publicitate pentru Organizator sau
pentru parteneri numiţi de către Organizator. Prin înregistrarea și/sau completarea formularului
de participare la Conferință, participanții acordă într-un mod contractual permisiunea pentru
înregistrarea, utilizarea şi/sau diseminarea de către Organizator sau de către partenerii acestuia,
a imaginii şi vocii fiecărui participant în orice material promoțional și de marketing fără limitare
de timp sau teritoriu, dar strict legate de Conferință și/sau Organizator. Această permisiune
înseamnă în mod specific că fotografii, înregistrări video și audio luate în timpul conferinței pot fi
plasate pe site-ul web al conferinței sau pe un alt site web gestionat de către Organizator,
precum și utilizate în materiale de marketing, inclusiv prin diseminare în format audio sau video.
Participanții renunţă la orice pretenții (existente sau viitoare), inclusiv pentru despăgubiri de la
Organizator pentru utilizarea legală a imaginii sau vocii lor în scopurile menționate. Conform
prevederilor Legii 8/1996 privind drepturile de autor, portrete/imagini faciale mărite ale
participanților pot fi folosite fără consimțământ sau acord specific scris doar dacă sunt
vorbitori/prezentatori/autori de lucrări sau reprezentanți ai organizatorilor, sponsorilor sau
partenerilor. Vezi şi notificarea GDPR („INFORMAȚII referitoare la politica privind PROTECȚIA
DATELOR PERSONALE”).
Organizatorul își rezervă dreptul de a face modificări în acești Termeni și Condiții și în alte
Regulamente. La un anunț al Organizatorului privind orice modificări aduse Termenilor şi
Condiţiilor şi/sau în alte regulamente, fiecare participant înregistrat pentru Conferință va trebui
imediat să citească modificările respective. Participanții care nu acceptă oricare dintre modificări
vor trebui să notifice poziţia lor Organizatorului în scris la: conf.pcid@ulbsibiu.ro.

i.

Termenii și Condițiile de participare sunt reglementate de legea română și legislația UE aplicabilă.
Orice litigii apărute în legătură cu participarea la Conferință vor fi decise de instanțele române cu
jurisdicție pentru Organizator, dacă nu se stipulează altfel prin legislația privind protecția
consumatorilor.

