Regulamin
V Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej
„Współczesne Zastosowania Informatyki”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Współczesne Zastosowania Informatyki”
zwana dalej Konferencją odbędzie się w dniu 20-05-2019 r. na Wydziale Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
2. Organizatorami Konferencji są Koło Naukowe Programistów GEEK oraz Koło Naukowe
Studentów Matematyki GRAF, dalej nazywane Organizatorami.
3. Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji jest:
dr Waldemar Bartyna,
tel. 669 236 145
e-mail: wbartyna@gmail.com
4. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników i stanowią integralną
część zgłoszenia uczestnictwa.
5. Uczestnikami Konferencji są studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz zaproszeni
przez Organizatorów goście.
6. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Konferencji może mieć charakter czynny (tj. wygłaszanie prezentacji) lub
bierny (tylko słuchanie prelekcji).
2. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest zarejestrowanie się przez formularz
zgłoszeniowy do dnia 30 kwietnia 2019 r.
3. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem
zgłoszenia. O niezakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn merytorycznych bądź formalnych,
zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Naukowa do dnia 10-05-2019 roku, na podstawie
abstraktów wybiera Uczestników zakwalifikowanych do wystąpienia na Konferencji.

§ 3 Postanowienia końcowe
1.
Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a
Organizatorem.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO:
a.
Administratorem danych osobowych uczestników jest Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, z którym można
skontaktować się wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie:
https://www.uph.edu.pl/uczelnia/kontakt-uph .
b.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się
kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnika, wysyłając maila na
adres knsmgrafuph@gmail.com .
c.
Dane przetwarzane będą w celu rejestracji, kontaktu, udziału, realizacji oraz
rozliczenia Konferencji.
d.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi art. 6. ust. 1
lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.
e.
Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą upoważnieni pracownicy i
współpracownicy administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w
szczególności dostawcy i podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej
systemów teleinformatycznych) oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w
szczególności również członkowie Komitetu Organizacyjnego upoważnieni przez
administratora.
f.
Dane Uczestników konferencji będą przechowywane przez okres niezbędny do
prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji, w szczególności przez okres
przechowywania wynikający z przepisów księgowych i podatkowych.
g.
Na zasadach określonych przez RODO administrator zapewnia realizację praw osób,
których dane dotyczą, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania, prawo do ograniczenia

przetwarzania i usunięcia danych. W przypadku, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
h.
Podanie danych uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania
umowy, którą jest udział w Konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości uczestnictwa w ww. konferencji.
4.
Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z
dostępnymi środkami prawnymi.
5.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty wydarzenia.

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

