REGULAMIN ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników 7. Forum Prawa Mediów
Elektronicznych pt. “Prawo nowych technologii a pandemia Covid-19" (dalej jako
„Konferencja”) zgłaszających swój udział (dalej jako „Regulamin”).
2. Organizatorami Konferencji są następujące podmioty:
a.

Uniwersytet

Wrocławski

oraz

Centrum

Badań

Problemów

Prawnych

i

Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej działające na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

3.

4.

b.

Uniwersytet Opolski,

c.

Uniwersytet Szczecinski,

d.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu,

e.

Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej,

f.

Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dalej jako „Organizatorzy”).

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:
a.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,

b.

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

c.

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu,

d.

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu,

e.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu,

f.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu,

g.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu,

h.

Rzeczpospolita.

Patronat medialny nad Konferencją objęły „Dziennik Gazeta Prawna”, czasopisma
naukowe “Monitor Prawniczy”, „IT w Administracji”, „Radca prawny w Administracji”,
oraz “Prawo mediów elektronicznych” wydawane przez wydawnictwo C.H.Beck.

5. Konferencja odbywa się w dniach 13-14 kwietnia 2021 r. w formie telekonferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany właściwości Konferencji,
wskazanych w zdaniu pierwszym, do dnia rozpoczęcia Konferencji.
6. Uczestnikami Konferencji mogą być pracownicy naukowi, radcowie prawni oraz
adwokaci oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji, którzy
zapoznali się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowali go (dalej jako „Uczestnicy”).

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA
1. Udział w Konferencji jest dobrowolny i nieodpłatny.
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2. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w Konferencji poprzez prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora.
3.

Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych
Uczestnika.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń przez Uczestników upływa dnia 6 kwietnia 2021 r.
Maksymalna liczba Uczestników to 700 osób. W przypadku otrzymania przez
Organizatora większej liczby zgłoszeń w podanym terminie, Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do umożliwienia udziału w Konferencji osobom, które dokonały zgłoszenia
jako pierwsze.
5. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie nie będą
rozpatrywane przez Organizatorów.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako „RODO”), Organizator informuje, że
Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu przepisów RODO jest
Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław w
zakresie, w jakim ustala cel i sposób przetwarzania danych osobowych Uczestnika.
2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestnika w rozumieniu przepisów RODO
jest Clickmeeting Sp. z o.o. w zakresie danych przetwarzanych w ramach aplikacji
Clickmeeting. Zasady przetwarzania danych przez Clickmeeting dostępne są tutaj:
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacy-security/.
3. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
Uczestnika, a także realizacji przysługujących Uczestnikowi uprawnień, Uczestnik może
się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: IOD@uwr.edu.pl.
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach:
a.

organizacji 7. Forum Prawa Mediów Elektronicznych pt. “Prawo nowych
technologii a pandemia Covid-19";

b.

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c.

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator
lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;

d.

kontaktu z Uczestnikiem.
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5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na
podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody. W szczególności dane osobowe
Uczestnika takie jak imię i nazwisko oraz afiliacja mogą być umieszczone na stronach
internetowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Fanpage’u Forum Prawa Mediów
Elektronicznych w serwisie społecznościowym Facebook. Udzielenie zgody jest
dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia udziału w Konferencji. Jeżeli przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie zgody, to Uczestnik posiada
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane
osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a następnie mogą być przetwarzane
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. e
RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie
kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także
uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawą prawną będą właściwe
przepisy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w szczególności będzie
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz
akty prawa wewnętrznego obowiązujące na Uniwersytecie Wrocławskim. Dane
osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO będą przetwarzane
przez okres wskazany w przepisach oraz przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń cywilnoprawnych.
7. Podstawę przetwarzania danych Uczestnika może stanowić również art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora. Będzie to w szczególności zabezpieczenie materiału dowodowego
w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być w szczególności inni uczestnicy
Konferencji czy dostawcy Administratora, m.in. podmioty świadczące usługi prawne
czy informatyczne oraz inne podmioty powiązane z Administratorem.
9. Na podstawie art. 15 – 21 RODO Uczestnik posiada prawo:
1)

dostępu do treści swoich danych, czyli w szczególności otrzymania potwierdzenia,
że dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Administratora, a także
uzyskania dostępu do tych danych czy ich kopii;
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2)

sprostowania danych, czyli do niezwłocznego sprostowania danych osobowych
Uczestnika, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)

usunięcia danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 17 ust. 3 RODO;

4)

ograniczenia przetwarzania danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art.
18 ust. 2 RODO, prawo to dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe
albo na czas rozpatrzenia przez Administratora wniesionego sprzeciw wobec
przetwarzania;

5)

przenoszenia danych, czyli do otrzymania od Administratora danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do
odczytu maszynowego lub upoważnienia Administratora do przesłania ich innemu
administratorowi,

6)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wynikającego z realizacji prawnie
uzasadnionych interesów.

10. W celu realizacji swoich praw, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem
pisemnie lub mailowo, a także telefonicznie.
11. Uczestnik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
przez Administratora. Uczestnik może skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę
przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prawo do sprzeciwu można zrealizować przesyłając stosowne oświadczenie pisemnie
na adres siedziby Administratora lub mailowo.
12. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
13. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie podanie
przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne w celu uczestniczenia w 7. Forum
Prawa Mediów Elektronicznych pt. “Prawo nowych technologii a pandemia Covid-19".
14. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie
będą podejmowane decyzje wywołuje wobec Uczestnika skutków prawnych lub w
podobny sposób istotnie wpływające na Uczestnika, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
15. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego przez
Administratora.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
właściwe przepisy prawa polskiego.
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2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie wydarzenia w
serwisie społecznościowym Facebook.
3. Organizator ma prawo do dowolnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
każdym czasie. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody
Uczestnika. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub
zmiany terminu Konferencji, o czym Organizator poinformuje Uczestników.
4. Organizator poinformuje Uczestników Konferencji o zmianach niniejszego Regulaminu
poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie wydarzenia w serwisie
społecznościowym Facebook.
5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich jej Uczestników.
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