Regulamin międzynarodowej konferencji naukowej
DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
POLSKA 2022 - OSTATNIE DOŚWIADCZENIA I OBECNE WYZWANIA

§1
Postanowienia ogólne

1. Międzynarodowa konferencja naukowa „DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ
IZDROWIA PUBLICZNEGO - POLSKA 2022 - OSTATNIE DOŚWIADCZENIA I
OBECNE WYZWANIA”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie
się w dniach 13-15 października 2022 roku.
2. Organizatorem Konferencji jest Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia oraz
Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a. Organizator: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia oraz Polskie
Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
b. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję wysyłając formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie
Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania aktualnych informacji na stronie
internetowej. https://www.kwspz.pl/category/konferencje.
5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
6. Oficjalny

serwis

internetowy

Konferencji

znajduje

się

pod

adresem:

https://www.kwspz.pl/category/konferencje.

§2

Uczestnictwo w Konferencji
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
Konferencji.

2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska,
adresu e-mail oraz dodatkowych informacji niezbędnych do wystawienia faktury.
3. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do:
a. Wniesienia opłaty za udział w Konferencji w wysokości, terminie i na konto
wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się na stronie
internetowego

serwisu

konferencyjnego

pod

adresem

https://www.kwspz.pl/category/konferencje Opłata za czynne uczestnictwo
obejmuje koszty noclegu, wyżywienia i imprez towarzyszących.
b. Wysłania streszczenia wystąpienia konferencyjnego w formie elektronicznej
w formacie doc lub docx na adres e-mail: konferencjakwspz@kwspz.pl
do dnia 15 września 2022 r.
c. Nadesłane streszczenia zostaną poddane recenzji, a o zakwalifikowaniu do
poszczególnych sesji autor/rzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na
wcześniej wskazany adres.
4. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować
jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.
§3

Dane osobowe
1. Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych),
zwanego także „RODO”, niniejszym informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Krakowska Wyższa Szkoła
Promocji Zdrowia w Krakowie, z siedzibą: ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków,
kontakt poprzez email: info@kwspz.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12
423 38 40.
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować
się za pomocą adresu e-mail: iod@kwspz.pl.
3) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, administracyjnej

obsługi Konferencji, w tym sporządzenia listy uczestników, przekazywania
informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa. Podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO, w związku z zawarciem umowy
poprzez akceptację regulaminu i kupno biletów, w celu prawidłowej realizacji
umowy i realizacji obowiązków prawnych związanych z wystawieniem faktury,
zaksięgowaniem opłaty.
4) Informujemy jednocześnie, iż udział w Konferencji oznacza wyrażenie przez
Panią/Pana jako uczestnika zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) na
rozpowszechnianie jego wizerunku w zakresie umieszczenia zdjęć i nagrań z
przebiegu konferencji w serwisach internetowych Administratora oraz Polskiego
Towarzystwa

Medycyny

Społecznej

i

Zdrowia

Publicznego

(media

społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz strona internetowa). Zapewniamy,
że Pani/Pana wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w
związku z tym nie przysługują Pani/Panu jakiekolwiek roszczenia, w
szczególności prawo do wynagrodzenia.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
konferencji.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania,
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub
niekompletne,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w
pkt a-f powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane.
organizatorom i patronom konferencji, podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty
przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
8) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej
organizacji konferencji, a następnie przez okres archiwizacyjny, dotyczący
przechowywania dokumentacji księgowej.
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami
RODO.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych
oraz państw trzecich.

§4

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o
zmianach programu, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje
Konferencji.
2. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu
Konferencji, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu
Konferencji, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez jego wizerunku, głosu,
wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji, w zakresie jak w treści pkt. 3.2.
Regulaminu.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 r.

