REGULAMIN
Konferencji GIS w Stolicy - GIS Day 2020 ,,GIS ratuje Ziemię”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konferencji GIS w stolicy są: Koło Naukowe Geoinformatyki
i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Studentów Wydziału
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”, Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe
Studentów Geopixel Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Studenckie Koło
Naukowe Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, zwani dalej Komitetem Organizacyjnym, wraz z partnerami strategicznymi.
2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna,
w szczególności student, doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który
spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu.
3. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

II. PARTNERZY WYDARZENIA
1. Partnerem strategicznym wydarzenia może zostać podmiot, osoba fizyczna lub prawna.
2. Partnerem wydarzenia zostaje się w momencie otrzymania potwierdzenia od Komitetu
Organizacyjnego.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.
2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:
a. Udział bierny – nie jest wymagane zgłoszenie. Uczestnik ma prawo do wysłuchania
prelekcji oraz zadawania pytań prelegentom;
b. Udział czynny – zgłoszony uczestnik ma te same prawa co uczestnik bierny,
rozszerzone o czynny udział w warsztatach.

3. Zgłoszenia uczestnictwa czynnego dokonuje się na adres mailowy wybranej jednostki
z Komitetu Organizacyjnego, bądź poprzez formularz zgłoszeniowy, udostępniony przez
Komitet Organizacyjny.

IV. ZASADY KONFERENCJI
1. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom
naukowym, innym zainteresowanym podmiotom oraz osobom fizycznym.
2. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet
w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego
i kolejności wystąpień.
3. Każdy uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w konkursie i warsztatach
organizowanych w ramach Konferencji.
4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania kultury osobistej i poszanowania wypowiedzi
prelegentów podczas Konferencji.

V. WIZERUNEK
1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku
przez Komitet Organizacyjny dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych
związanych z konferencją.
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały
promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
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.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą
przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem przetwarzane zgodnie
z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 79 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) (zwanego w dalszej części
,RODO").
2. Administratorem danych osobowych jest Komitet Organizacyjny.
3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego
Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną, lub podjęcia działań przed przystąpieniem do
Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest
jednak warunkiem koniecznym udziału w Konferencji. Odmowa podania danych
w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konferencji oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa uniemożliwi udział w Konferencji.
4. Uczestnik posiada prawo:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

dostępu do treści swoich danych,
sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do
celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba,
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osoba,
której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu,
przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Administrator będzie od Uczestników czynnych pobierał następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, funkcja/stanowisko.
6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim za wyjątkiem Komitetu Organizacyjnego oraz współpracowników
i podwykonawców Administratora i Organizatora, świadczących usługi związane

w szczególności z bezpośrednia
Administratora Organizatora.
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7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody
lub przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
niniejszej Konferencji.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

