
IV Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan

Regulamin konkursu na najlepsze referaty i najlepszy plakat

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Nieniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu na najlepsze refera-

ty i najlepszy plakat, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. Jest on rozwinięciem

Rozdziału IV, §1 Regulaminu IV Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan.

§2

Konkurs odbywa się podczas IV Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan,

zwanej dalej ..Konferencją”.

ROZDZIAŁ II

Informacje ogólne o Konkursie

§1

Konkurs składa się z trzech kategorii: Najlepszy referat ze ścieżki zastosowania matematyki

w naukach technicznych i przyrodniczych, Najlepszy referat ze ścieżki statystyka i inżynieria

danych oraz Najlepszy plakat. W każdej kategorii przewidziano 3 zwycięzców ze wskazaniem

miejsc.

§2

Do Konkursu zakwalifikowane zostają referaty i plakaty umieszczone w Książce abstraktów oraz

zaprezentowane podczas Konferencji.

§3

Kryterium oceny w każdej kategorii jest liczba głosów oddanych na wystąpienia przez wszyst-

kich uczestników Konferencji.

§4

Głosowanie odbędzie się na podstawie formularzy do głosowania udostępnionych uczestnikom

Konferencji podczas wydarzenia.
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ROZDZIAŁ III

Konkurs na najlepsze referaty

§1

Do Konkursu w kategori Najlepszy referat ze ścieżki zastosowania matematyki w naukach tech-

nicznych i przyrodniczych zakwalifikowane zostają referaty, które będą w bloku zastosowania

matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych Konferencji, zaś w kategorii Najlepszy

referat ze ścieżki statystyka i inżynieria danych zakwalifikowane zostają referaty wygłaszane

w bloku statystyka i inżynieria danych.

§2

Każdy Uczestnik Konferencji może zagłosować na trzy referaty, które uważa za najlepsze w każ-

dej kategorii.

§3

Zwycięzcami w każdej z kategorii zostają trzej referenci, których referaty uzyskaja największą

liczbę głosów w danej kategorii, w odpowiedniej kolejności.

ROZDZIAŁ IV

Konkurs na najlepszy plakat

§1

Każdy plakat wymieniony w Książce abstraktów i zaprezentowany podczas Konferencji zostaje

zakwalifikowany do Konkursu.

§2

Plakaty będą udostępnione poprzez aplikację artsteps.

§3

Każdy Uczestnik Konferencji może zagłosować na trzy plakaty, które uważa za najlepsze.

§4

Zwycięzcami Konkursu na najlepszy plakat zostają Autorzy trzech plakatów, które otrzymają

najwięcej głosów w odpowiedniej kolejności.
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ROZDZIAŁ V

Wyniki i zakończenie Konkursu

§1

Wyniki Konkursu zostaną przedstawione podczas oficjalnego zakończenia Konferencji. Zwy-

cięzcy zostaną poinformowani również drogą mailową.

§2

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 2000

złotych w postaci:

1. za 1. miejsce: przenośna konsola gier wideo,

2. za 2. miejsce: czytnik ebooków,

3. za 3. miejsce: tablet graficzny.

§3

Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez zwycięzcę.

ROZDZIAŁ VI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora

§1

Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Kra-

kowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2. Z administratorem można kontaktować się: listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Kra-

kowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną

do której kierowana jest korespondencja); telefonicznie: 22 55 20 000.

§2

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kon-

taktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

2. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pań-

stwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z

praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
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3. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie infor-

macji nt. konkursu, przyjmowanie prac konkursowych, rozpatrywanie skargi i wniosków

dotyczących konkursu, itp.

§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na najlepsze refe-

raty i najlepszy plakat w ramach IV Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki

DwuMIan.

2. W przypadku osób, których prace zostaną nagrodzone, dane osobowe w zakresie imię,

nazwisko, szkoła wyższa, kierunek studiów mogą zostać opublikowane na stronie interne-

towej administratora.

3. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczest-

ników będą przetwarzane w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu Administratora danych, jakim jest m.in. ustalanie, dochodzenie i obrona rosz-

czeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe zwycięzców otrzymujących nagrody pieniężne lub inne materialne będą

dodatkowo przetwarzane w celu realizacji obowiązku podatkowego i rachunkowego wyni-

kającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres

mim@mimuw.edu.pl . Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§4

Okres przechowywania danych

1. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu

przez okres niezbędny do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Regulaminu

Konkursu.

§5

Odbiorcy danych

1. Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpra-

cownicy lub studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa

dane w związku z realizowanym konkursem.
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2. Odbiorcami Państwa danych mogą być także pracownicy, współpracownicy lub studenci

Politechniki Warszawskiej.

§6

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

1. Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla

edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych

osobowych) w jej centrach przetwarzania danych.

§7

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez

RODO tj. prawo do:

1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych

osobowych;

2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

3. usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

4. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwa-

rzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§8

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

1. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych skut-

kuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
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