Regulamin Konferencji Naukowej pt.: „Między niezależnością, a
samotnością. Dylematy młodych dorosłych w kontekście życia, pracy i
miłości.”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „Regulamin Konferencji Naukowej” określa ogólne zasady nieodpłatnego

2.
3.
4.

5.
6.

udziału Uczestników w Konferencji Naukowej oraz świadczenia usługi drogą
elektroniczną przez Organizatora. Podstawą prawną Regulaminu jest art. 8 ust.1 pkt. 1
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
Konferencja Naukowa zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się
w dniu 18 listopada 2022 roku.
Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Siemacha z siedzibą w Krakowie.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie
Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych
informacji.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: http://kip.edu.pl
II.

Definicje

1. Uczestnik- osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji organizowanej przez
Organizatora.
2. Konferencja- spotkanie naukowe organizowane przez Organizatora w formie
stacjonarnej oraz w formie wideokonferencji online.
3. Formularz zgłoszeniowy- formularz, w którym Uczestnicy zamieszczają dane
osobowe w celu rejestracji na Konferencję, dostępny na stronie internetowej
http://kip.edu.pl
4. RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U. L 119 z 4.5. 2016).
III.

Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
2. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Konferencji jest spełnienie łącznie
poniższych postanowień:
a) rejestracja w systemie rejestracyjnym online poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej;
b) otrzymanie od organizatora za pomocą systemu online potwierdzenia rejestracji, w
przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od
momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym
podbrzezie@kip.edu.pl
3. Konferencja odbywa się w formie stacjonarnej i w formie wideokonferencji online.
Uczestnik ma prawo wyboru, w jaki sposób uczestniczy w Konferencji.
4. Do uczestnictwa w Konferencji w formie wideokonferencji online niezbędny jest
komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne
konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa

przeglądarka internetowa. Konferencja odbędzie się za pośrednictwem programu
Google Meet, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez
przeglądarkę internetową.
5. Przed dniem Konferencji Uczestnik otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w
wydarzeniu.
6. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych Organizatorzy skontaktują
się z Uczestnikiem w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni
od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatorów do odstąpienia od umowy.
7. Uczestnik może w każdej chwili, do czasu rozpoczęcia Konferencji, zrezygnować z
udziału w Konferencji przez skierowanie oświadczenia o takiej treści do Organizatora
na adres e-mail: podbrzezie@kip.edu.pl
IV.
Zasady Konferencji
1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie
naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
2. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Konferencji
osobom trzecim.
3. Organizator może rejestrować, rozpowszechniać, udostępniać i archiwizować przebieg
Konferencji. Organizator informuje, że podczas Konferencji będą wykonywane
zdjęcia.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w
zakresie programu Konferencji lub warunków technicznych jego organizacji, co nie
będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie
Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Konferencji, w tym w
szczególności:
a. błędne podane danych kontaktowych,
b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji
usługi,
c. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.
6. Organizator informuje, że podczas udziału w transmisji ww. konferencji obowiązuje, z
wyłączeniem organizatora, zakaz nagrywania i upowszechniania materiałów lub treści
bez pisemnej zgody Organizatora.
7. Ponadto Organizator zobowiązuje Uczestników do nieutrudniania i niezakłócania oraz
niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne zprzepisami powszechnie
obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami oraz mogącymi naruszać dobra
osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub uzasadniony interes Organizatora.
8. Uczestnik Konferencji w formie stacjonarnej zobowiązuje się do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjnotechnicznych Organizatora.
V.

Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacja usługi przez Organizatora.
Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres email: podbrzezie@kip.edu.pl
2. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz
opis przyczyny będącej podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych
wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela
odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
VI.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Siemacha z
siedzibą w Krakowie, przy ul. Długa 42, więcej można dowiedzieć się na stronach
internetowych: http://siemacha.org.pl , kip@edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się mailowo: iodo@siemacha.org.pl lub telefonicznie: 604-883-679.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) rejestracji oraz udziału w konferencji naukowej pn.: „Między niezależnością, a
samotnością. Dylematy młodych dorosłych w kontekście życia, pracy i miłości”, w tym
sporządzenia list uczestników, kontaktu w sprawach związanych z konferencją i
przesłania materiałów pokonferencyjnych (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
b) promocji działalności i budowania pozytywnego wizerunku Administratora,
Pani/Pana dane osobowe w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku,
imienia i nazwiska w mediach elektronicznych (strona internetowa, media
społecznościowe) związanych z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i
dokumentowaniem konferencji będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po konferencji (art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli
prawnie uzasadniony interes administratora);
d) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes
administratora).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator
powierzył przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, a także Google
LLC. dostawca platformy on-line Google Meet. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych przez firmę Google uzyska Pani/Pan pod linkiem:
https://support.google.com/meet/answer/10382037
5. Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane
do ustania wskazanych celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 lata (do
przedawnienia roszczeń). Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do
czasu odwołania zgody lub ustania wskazanego celu. Wyrażenie zgody na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku, a także imienia oraz nazwiska, jest dobrowolne.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konferencji.
Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
VII. Wizerunek
1. Podczas Konferencji Organizator będzie wykonywać fotografie w celach
informacyjnych i promocyjnych.

2. Uczestnik Konferencji może wyrazić nieodpłatne, nieograniczone ilościowo,
czasowo ani terytorialnie, zezwolenie na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę,
powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego
na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i
reklamowych Organizatora. Powyższe zezwolenie jest jednoznaczne z tym, że
fotografie wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone we
wszelkich środkach masowego przekazu, w tym w Internecie, przede
wszystkim na stronach internetowych pod adresami: http://siemacha.org.pl i
http://kip.edu.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń,
w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w
zakresie sprecyzowanym w pkt. 2.
4. Uczestnik został poinformowany o dobrowolności niniejszego zezwolenia oraz
o skutkach jego wyrażenia stosowanie do treści art. 81 ust. 1 Ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.
VIII.

Odpowiedzialność za szkody

1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
wyrządzone przez siebie szkody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby
trzecie lub z winy poszkodowanego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru
właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny,
inne przedmioty)
IX.

Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
2. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w
formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji, że zapoznał się z Regulaminem i
akceptuje jego postanowienia.
3. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w
formularzu zgłoszeniowym, że wyraża zezwolenie na nieodpłatne wykorzystanie
jego wizerunku,utrwalonego podczas Konferencji, w zakresie jak w treści pkt.
VII podpunkt 2. Regulaminu. W przypadku braku zezwolenia na
wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zezwolenia na
utrwalanie wizerunku najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konferencji.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu,przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi
drogą elektroniczną, Organizator i Uczestnik będą dążyli do rozwiązania sprawy
polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2022 r.

