Regulamin Konferencji
„Studenckie Minigranty Badawcze”
organizowanej przez Priorytetowy Obszar Badawczy Biologia
Strukturalna i Translacyjna w ramach Programu Strategicznego
„Inicjatywa Doskonałości” w Uniwersytecie Jagiellońskim
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konferencji „Studenckie
Minigranty Badawcze”, która odbędzie się w terminie, formie i w miejscu wyznaczonym
przez Organizatora.
2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Organizator: Priorytetowy Obszar Badawczy Biologia Strukturalna i Translacyjna w
ramach Programu Strategicznego
„Inicjatywa Doskonałości” w Uniwersytecie
Jagiellońskim, zwany dalej „POB BioS”;
b) Konferencja: studencka konferencja „Studenckie Minigranty Badawcze”;
c) Uczestnik: pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła za pomocą formularza
zgłoszeniowego chęć udziału w Konferencji i uzyskała akceptację Organizatora oraz
zaakceptowała zasady uczestnictwa w Konferencji, o których mowa w Regulaminie, w
szczególności student, doktorant lub pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Uczestnictwo: Konferencja przewiduje dwa rodzaje uczestnictwa,: czynne uczestnik posiada prawo wygłoszenia zgłoszonych tematów wystąpień w formie
prezentacji ustnej (dalej „Prezentacja”);
 bierne - uczestnik nie posiada prawa wygłoszenia wystąpienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i
zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej (https://bios.id.uj.edu.pl)
aktualnych informacji.
4. W ramach Konferencji przewidziane są prezentacje ustne.
5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, ale istnieje możliwość wystąpienia w
języku angielskim.
6. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, w szczególności mający na celu
przedstawienie rezultatów realizacji Studenckich Minigrantów Badawczych (SMB), których
beneficjenci zostali zobligowani regulaminem SMB do przedstawienia wyników realizacji
minigrantów w ramach Konferencji. Organizator ma prawo podzielić zgłoszone tematy
wystąpień na panele tematyczne, o czym poinformuje uczestników po zakończeniu
rejestracji.
7. Nad merytoryką Konferencji czuwa Komitet Naukowy powołany przez Organizatora.
8. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji, a przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest wiążące dla obu stron.
9. Wszystkie terminy zawarte w niniejszym regulaminie są wiążące i nieprzekraczalne, chyba
że Organizator postanowi inaczej.

§2 Zgłoszenie udziału
1. Konferencja skierowana jest głównie do studentów, doktorantów oraz pracowników
naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności do członków zespołów
realizujących minigranty określone w regulaminie „Regulamin konkursu Studenckie
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Minigranty Badawcze w ramach POB BioS”, dla których czynne uczestnictwo w Konferencji
jest jednym z warunków pozytywnego rozliczenia minigrantu SMB.
2. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
a) przesłanie drogą elektroniczną, w terminie określonym
przez Organizatora,
wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
Konferencji;
b) akceptacja nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora.
4. Terminy rejestracji zostały podane na Stronie Organizatora https://bios.id.uj.edu.pl
4. Organizator ma prawo do przedłużenia terminu na przesłanie zgłoszeń. Ewentualna decyzja
zostanie umieszczona na stronie internetowej (https://bios.id.uj.edu.pl) i/lub na portalu
społecznościowym Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do
formularza błędnych danych przez osoby rejestrujące swój udział w Konferencji.
6. Uczestnik może być współautorem wielu wystąpień konferencyjnych, jednakże każde
zgłoszone wystąpienie musi zostać zaprezentowane przez co najmniej jednego współautora,
aby możliwe było otrzymanie certyfikatu potwierdzającego czynny udział w Konferencji.
7. Postanowienia Regulaminu wiążą uczestników. Z chwilą rejestracji uczestnictwa w
Konferencji, uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień
Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika zezwoleń i licencji, o
których mowa w Regulaminie. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji zostaje dokonana w
momencie uzupełnienia danych Uczestnika w treści formularza, o którym mowa w powyżej
oraz przesłania go przez Uczestnika wraz ze zgodami, o których mowa w § 6-8 Regulaminu,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§3 Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń Organizatora i osób
odpowiedzialnych za przebieg Konferencji.
2. Czas wystąpienia uczestnika wynosi maksymalnie 10 minut przeznaczonych na prezentację
ustną oraz 5 minut przeznaczonych na dyskusję.
3. Dyskusje nad prezentacją odbywają się bezpośrednio po każdym wystąpieniu. Pytania
można zadawać po wskazaniu przez osobę prowadzącą dyskusję.
4. Moderator bloku w sytuacjach nadzwyczajnych może nieznacznie skrócić lub wydłużyć czas
prezentacji pracy, mając na względzie harmonogram i czas trwania Konferencji.
5. Uczestnicy zobowiązani są skopiować swoje prezentacje (w formacie określonym przez
Organizatora) i przekazać Organizatorowi najpóźniej przed rozpoczęciem Konferencji.
6. Uczestnik zobowiązany jest do zaprezentowania zgłoszonego przez siebie tematu
prezentacji w trakcie trwania Konferencji. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie w
sytuacjach wyjątkowych po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem.
7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały oraz wypowiedzi
przedstawione przez niego podczas Konferencji, a Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.
8. W czasie trwania Konferencji zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym
się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz Organizatora,
zakłócić porządek Konferencji, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w
miejscach publicznych.
9. Organizator udostępniając uczestnikom materiały konferencyjne zwraca szczególną uwagę
na konieczność respektowania przez Uczestników praw własności intelektualnej. Uczestnicy
2

zobowiązują się do wykorzystywania materiałów udostępnionych im przez Organizatora
wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie,
przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych materiałów do
celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub
przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym
zastrzeżeniem.
10. Prezentacje przedstawiane przez członków zespołów realizujących minigranty podlegają
ocenie przez uczestników Konferencji. Autorzy trzech najlepiej ocenionych wystąpień
zostaną uhonorowani, odpowiednio, nagrodą za najlepszą prezentację oraz dwoma
wyróżnieniami.
11. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający wygłoszenie prezentacji ustnej lub
uczestnictwo bierne.

§4 Prawa i obowiązki Organizatora
1. Miejsce i plan przebiegu Konferencji ustalone przez Organizatora zostanie podane do
wiadomości uczestników na stronie internetowej Konferencji i/lub na portalu
społecznościowym Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu Konferencji, w tym zmiany rozkładu
czasowego i kolejności występu, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji uczestników,
którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) zakłócają przebieg Konferencji;
b) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w
uzasadnione interesy osób trzecich;
c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia
Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
d) podejmują działania naruszającej uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w
jego wizerunek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji w
przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. Organizator nie będzie wobec
uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do
zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Konferencji i celem wygłoszenia
Prezentacji.

§5 Abstrakt konferencyjny
1. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa czynnego, uczestnik przesyła abstrakt swojego
wystąpienia (dalej „Abstrakt”) do dnia określonego przez Organizatora, który będzie
opublikowany w Książce Abstraktów.
2. Abstrakt powinien być przesłany za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej Konferencji lub udostępnionego drogą mailową.
3. Po przekroczeniu ww. terminu Organizator ma prawo nie zamieścić nadesłanego abstraktu
w Książce Abstraktów.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w abstrakcie konferencyjnym.
5. W przypadku niskiej wartości merytorycznej lub występowania rażących błędów abstraktu
Organizator może zwrócić się z prośbą o jego poprawę lub odrzucić nadesłany abstrakt. .
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6. Podjęcie działań, o których mowa powyżej, jest wyrazem udzielenia Organizatorowi
niewyłącznej licencji na korzystanie z Abstraktu oraz wygłoszonej Prezentacji na warunkach
określonych w § 6-8 Regulaminu na cele podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika jako
Prelegenta.
7. Wygłoszenie Prezentacji, jak i udzielenie Organizatorowi zezwoleń i licencji, o których mowa
w § 6-8 Regulaminu na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji jest nieodpłatne i
następuje na cele statutowe Organizatora.
8. Udzielenie Organizatorowi zezwoleń i licencji, o których mowa w § 6-8 Regulaminu jest
dobrowolne, ale konieczne do wygłoszenia prezentacji.

§ 6 Licencja na korzystanie z Prezentacji i Abstraktu
1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za formę i treść Prezentacji. Prelegent
zobowiązuje się do opracowania i wygłoszenia autorskiej Prezentacji, która nie będzie
naruszała praw i dóbr osobistych osób trzecich, zawierała tez i poglądów nawołujących
do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym,
etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto
niedopuszczalne jest propagowanie w treści Prezentacji ideologii i symboliki związanej z
ustrojami totalitarnymi.
2. Jeżeli jakąkolwiek część Prezentacji stanowić będą elementy prawnie chronione, do
których prawa nie będą przysługiwały uczestnikowi, uczestnik gwarantuje, że jest
uprawniony do ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do wygłoszenia Prezentacji i
udzielenia Organizatorowi Licencji z prawem udzielania sublicencji, o której mowa w
niniejszym paragrafie, bez konieczności pozyskiwania przez Organizatora dodatkowych
zgód i zezwoleń.
3. Uczestnik wyraża zgodę na transmitowanie Prezentacji w czasie rzeczywistym z
wykorzystaniem live streamingu Prezentacji na stronach internetowej platformy
streamingowej oraz na jego utrwalenie w postaci nagrania (zwanego dalej „Nagraniem”).
4. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie,
ilościowo i jakościowo licencji z prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja
zakresie, na korzystanie z Prezentacji - utrwalanej w formie Nagrania oraz w formie pliku,
o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu – w całości lub w części, samodzielnie, jaki w
ramach utworu zbiorowego, w zestawieniu z utworami i elementami dowolnie
wybranymi przez Organizatora (m. in. z wykładami innych uczestników w ramach tzw.
materiałów konferencyjnych, o których mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu), jak również z jego
opracowań, adaptacji i wszelkich materiałów, grafik, fragmentów, ujęć, dokumentacji
powstałych tak w trakcie utrwalenia Nagrania, jak i po jego utrwaleniu- w celach
informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Organizatora i samej
Konferencji, w tym w szczególności jego wykorzystywanie, udostępnianie w Internecie,
Intranecie, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem
jakichkolwiek systemów i urządzeń, na wszelkich portalach społecznościowych
Organizatora, na Stronie Organizatora i na innych stronach internetowych Organizatora
oraz na Stronie Konferencji.
5. Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej (zwana dalej „Licencją”), zostaje udzielona
Organizatorowi z chwilą przesłania mu Prezentacji w formie pliku – stosownie do
postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu, a w stosunku do utrwalenia Prezentacji w postaci
Nagrania- z chwilą transmisji wystąpienia uczestnika z wykorzystaniem live streamingu i
jego utrwalenia w formie Nagrania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, i obejmuje
korzystanie z Prezentacji na następujących polach eksploatacji:
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6.

7.

8.

9.

a) utrwalania i zwielokrotniania Prezentacji - wytwarzania egzemplarzy Prezentacji przy
użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. DVD, nośniki magnetooptyczne);
b) w zakresie rozpowszechniania Prezentacji – publiczne wykonanie, wystawianie,
wyświetlania, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Prezentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym
wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych,
zamieszczenie i modyfikacja Prezentacji na stronach internetowych, nadawanie
Prezentacji przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje
Prezentacji umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne
udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prezentację utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych Prezentacji, w tym dalszych
projektów/materiałów opartych na Prezentacji lub ich poszczególnych elementach, w tym
opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych
lub przestrzennych Prezentacji i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w
zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;
e) reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
f) modyfikowanie Prezentacji w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w
całości lub części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości
Prezentacji lub jego pojedynczych elementów;
g) prawo do swobodnego używania i korzystania z Prezentacji oraz jego pojedynczych
elementów, w tym wykorzystanie Prezentacji oraz jego pojedynczych elementów dla
celów reklamy, promocji, biurowych, celów oznaczania towarów, produktów, usług, w
tym ich wykorzystanie jako zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, loga
lub ich elementy, wykorzystanie jako nazwa/firma przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy lub
prowadzonej działalności gospodarczej, wykorzystanie Prezentacji oraz jego
pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Organizatora lub prowadzonej
przez Uniwersytet działalności na terenie kraju oraz za granicą,
Licencja obejmuje także prawo wykonywania przez Organizatora praw zależnych do
Prezentacji, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej- w
tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w Prezentacji i wykonywania ich
opracowań, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz do zezwalania
osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do Prezentacji.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do
Prezentacji, a w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy Prezentacji oraz
ich rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu W Prezentacji
publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z Prezentacji oraz decydowania o
sposobie oznaczenia autora Prezentacji i zobowiązuje się do niewykonywania tych praw.
Z chwilą przesłania Organizatorowi Abstraktu, uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji z
prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na korzystanie z
Abstraktu, na polach eksploatacji analogicznych do tych, o których mowa w ust. 2 i 4-7
powyżej. Do Abstraktu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu.
Z chwilą przesłania Organizatorowi Prezentacji, Prelegent udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji z
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prawem udzielania sublicencji o analogicznym zakresie jak licencja, na korzystanie z
Prezentacji, na polach eksploatacji analogicznych do tych, o których mowa w ust. 2 i 4-7
powyżej. Do Prezentacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu.
10. Zgłoszenie przez uczestnika woli uczestnictwa w Konferencji i dokonanie przez
Organizatora akceptacji zgłoszenia oraz przesłanie Organizatorowi Abstraktu i
Prezentacji, jest równoznaczne ze zgodą na udzielenie Organizatorowi Licencji i zezwoleń,
o których mowa w § 6-8 Regulaminu.
11. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora lub do podmiotów
upoważnionych przez niego do korzystania z Abstraktu lub Prezentacji, roszczeń
mających związek z tymi utworami lub ich poszczególnymi elementami, uczestnik:
a) zwolni Organizatora i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Abstraktu i
Prezentacji, z przedmiotowych roszczeń, w zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia
od osób trzecich praw do elementów prawnie chronionych, w tym autorskich praw
majątkowych i pokrewnych do tych utworów i poszczególnych ich elementów oraz do
uzyskania od nich zezwoleń i upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz
b) będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Organizatora i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Abstraktu i Prezentacji, z
tytułu wystąpienia wobec nich z roszczeniami, o których mowa w pkt a) powyżej, w tym
przede wszystkim, choć niewyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o
odszkodowanie za bezprawne ich wykorzystanie lub bezprawne wykorzystanie ich
poszczególnych elementów.

§ 7 Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Organizator utrwali przebieg Konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i
obraz – dla celów edukacyjnych, informacyjnych, dokumentacji oraz promocji
Organizatora i samej Konferencji.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na udostępnianie jego wizerunku w czasie rzeczywistym z
wykorzystaniem live streamingu Konferencji na stronach internetowej platformy
streamingowej oraz na utrwalenie wizerunku Uczestnika w nagraniu Konferencji
(zwanym dalej „Nagraniem Konferencji”), bez prawa do wynagrodzenia z powyższego
tytułu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Zgoda Uczestnika, o której mowa w ust. 2 powyżej obejmuje rozpowszechnianie przez
Organizatora wizerunku Uczestnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem
internetowej platformy streamingowej oraz utrwalonego na Nagraniu Konferencji w
związku z udziałem w Konferencji poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu
wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie,
najem, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,
reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w Internecie, Intranecie, w innych
sieciach komputerowych, archiwizację, w tym w szczególności na Stronie Konferencji,
internetowej platformie streamingowej, na Stronie Organizatora oraz na innych stronach
internetowych Organizatora, na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, na
wydarzeniach promocyjnych Organizatora, dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
4. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, z chwilą akceptacji zgłoszenia uczestnika
przez Organizatora, stosownie do postanowień § 2 ust. 4 Regulaminu, uczestnik będący
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prelegentem wyraża nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie, ilościowo i jakościowo
zgodę na:
a) przekazywanie jego wizerunku na potrzeby wygłoszenia Prezentacji, za
pośrednictwem internetowej platformy streamingowej, w czasie rzeczywistym z
wykorzystaniem live streamingu;
b) utrwalenie wizerunku uczestnika w Nagraniu, Nagraniu Konferencji, fotografii, relacji
z Konferencji oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w zakresie i w sposób analogiczny do
tego, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu, w tym w szczególności na Stronie
Konferencji, internetowej platformie streamingowej, na Stronie Organizatora oraz na
innych stronach internetowych Organizatora, na profilach Organizatora w mediach
społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Organizatora, dla celów, o których
mowa w ust. 1 powyżej.
5. Uczestnik jest świadomy, że Nagranie, Nagranie Konferencji, fotografie, relacje z
Konferencji mogą zostać udostępnione w Internecie, Intranecie i będą dostępne do
nieograniczonej ilości osób.
6. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa
kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa
zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci Nagrania, Nagrania Konferencji, zdjęcia,
w którym został on wykorzystany oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby
uwidocznionej w ww. Nagraniu, Nagraniu Konferencji, zdjęciu, a w szczególności
wskazywania jego imienia i nazwiska z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Uczestnik zostanie oznaczony w Nagraniu poprzez podanie jego danych osobowych –
imienia, nazwiska, tytułu/ stopnia naukowego oraz nazwy jednostki macierzystej.
8. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie go w sposób wskazany powyżej.
Uczestnik oświadcza, że takie oznaczenie jest zgodne z jego życzeniem i nie narusza jego
praw.
8. Konferencja może być nagrywana i fotografowana jedynie przez Organizatora.
Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji
bez uprzedniej zgody Organizatora.
9. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na
zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

§ 8 Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) Uniwersytet Jagielloński
informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konferencji jest Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110
Kraków, pokój nr 27.. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub
pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00
do 15:00.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Konferencji, a także w celu
rejestracji uczestnictwa w Konferencji, przyjęcia zgłoszeń i wyboru uczestników, tj. na
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4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO, na postawie umowy zawartej poprzez akceptację
Regulaminu;
b) przeprowadzenia relacji z Konferencji i w celach edukacyjnych, dokumentacji,
informacji i promocji Organizatora oraz samej Konferencji– w odniesieniu danych
osobowych Uczestników w postaci wizerunku - na podstawie udzielonej przez nich zgody,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie przez uczestników danych osobowych
jest konieczne do zawarcia umowy, uczestnictwa w Konferencji i wygłoszenia Wykładu.
Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.
Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich
odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe
uczestników przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu
dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji, a także do czasu
przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3
lit. a), a w zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. b powyżej – do czasy wycofania przez
uczestnika zgody na przetwarzanie danych.
Dane osobowe uczestników podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane
osobom trzecim.
Dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub nagraniach
Konferencji i przetwarzana na Stronie Konferencji, na Stronie Organizatora i na innych
stronach internetowych Organizatora oraz profilach Organizatora na portalach
społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne,
dokumentacyjne, edukacyjne i promocyjne Organizatora i samej Konferencji, w tym na
potrzeby relacji z Konferencji – zgodnie z Regulaminem.
Dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, tytułu/ stopnia naukowego oraz
nazwy jednostki macierzystej będą przetwarzane w ramach relacji z Konferencji na
Stronie Konferencji, na Stronie Organizatora oraz na innych stronach internetowych
Organizatora oraz profilach Organizatora w portalach społecznościowych do czasu
wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Dane osobowe uczestników Konferencji nie będą przekazywane do państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
Uczestnik Konferencji posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych
osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich
danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów
administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku
prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody uczestnik posiada
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na
adres: konferencja.smb-pob-bios@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Sekretariat ds.
Studenckich WBBiB, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając
się w Sekretariacie ds. Studenckich WBBiB.
Dane osobowe uczestników Konferencji nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania.
Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
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§7 Postanowienia końcowe
1. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez uczestnika na otrzymywanie informacji, w tym
drogą mailową, na temat Konferencji i wydarzeń z nią związanych przesyłanych przez
Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i zamieszczenia na stronie
internetowej Organizatora.
3. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu z powodu zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany.
Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązujące i przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uniwersytecie
Jagiellońskim.
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