
Regulamin II Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

II Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan, zwana w dalszej części Regula-

minu „Konferencją”, odbywa się w dniach 22-24 marca 2019 roku na Wydziale Matematyki,

Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

§2

Organizatorami Konferencji są:

• Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 War-

szawa,

• Politechnika Warszawska z siedzibą przy Placu Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

zwani dalej w tym Regulaminie ”Organizatorem”.

§3

Konferencja jest organizowana przez Komitet Organizacyjny, wspierany przez następujące or-

ganizacje:

• W ramach Uniwersytetu Warszawskiego:

– Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uni-

wersytetu Warszawskiego,

• W ramach Politechniki Warszawskiej:

– Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,

– MI2 DataLab,

– Wydziałową Radę Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Poli-

techniki Warszawskiej,

– Koło Naukowe Data Science Politechniki Warszawskiej.

§4

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konfe-

rencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
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§5

Uczestnikami Konferencji są studenci, doktoranci, przedstawiciele Sponsorów oraz zaproszeni

przez Organizatora goście.

§6

Oficjalna strona Konferencji znajduje się pod adresem https://dwumian.mini.pw.edu.pl/.

§7

W ramach Konferencji odbędzie się sesja plakatowa, w ramach której Uczestnicy będą mogli,

po uprzednim zgłoszeniu, zaprezentować wyniki swoich badań naukowych w formie plakatu.

ROZDZIAŁ II

Zasady uczestnictwa

§1

Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowe-

go w odpowiednim terminie (§2), dostępnego na stronie Konferencji, oraz uiszczenie opłaty

konferencyjnej, a także przesłanie potwierdzenia jej wpłaty (§3).

§2

Rejestracja na Konferencję odbywa się od 9 do 28 lutego 2019 roku. W przypadku otrzymania

liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości Organizatora, Organizator rezerwuje sobie prawo do

wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

§3

Wysokość opłaty konferencyjnej dla wszystkich uczestników wynosi 35 złotych. Potwierdzenie

uiszczenia opłaty należy przesłać na adres dwumian.rejestracja@mimuw.edu.pl w przeciągu

3 dni od dokonania rejestracji.

§4

Dane do uiszczenia opłaty konferencyjnej zostaną podane po przesłaniu zgłoszenia, zarówno w

formularzu zgłoszeniowym, jak i drogą e-mailową.

§5

Potwierdzenie przyjęcia potwierdzenia opłaty przesłane Uczestnikowi za pośrednictwem poczty

e-mail jest równoważne z potwierdzeniem rejestracji na Konferencję i zawarciem umowy na

uczestnictwo w Konferencji.
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§6

Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać przesyłając odpowiednie oświadczenie na

adres dwumian@mini.pw.edu.pl w terminie do 14 dni od momentu wysłania przez Organizatora

potwierdzenia przyjęcia opłaty (zawarcia umowy), lub w przeciągu 14 dni od wysłania odmowy

udziału czynnego w Konferencji. Przysługuje wówczas zwrot uiszczonej opłaty konferencyjnej.

§7

Uczestnicy Konferencji mogą brać w niej udział bierny (w roli słuchaczy) lub czynny (wygła-

szając referat bądź przedstawiacjąc plakat).

§8

Uczestnicy chcący wziąć czynny udział w Konferencji powinni zgłosić temat i abstrakt referatu

lub plakatu w terminie rejestracji, wypełniając odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym

bądź wysłać niezbędne informacje e-mailem na adres dwumian@mini.pw.edu.pl.

§9

Organizator nie pokrywa kosztu pobytu, wyżywienia i transportu Uczestników.

§10

Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie

spełni on warunków zapisanych w §1. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczają-

cej możliwości Organizatora, o pierwszeństwie w uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń lub

Organizator. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń od Uczestników chcących wziąć czynny

udział przekraczającej możliwości Organizatora, zastrzega on sobie prawo do wyboru referatów

lub plakatów na podstawie nadesłanych abstraktów oraz odmowy możliwości prezentacji pozo-

stałym osobom dokonującym zgłoszeń. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji z

udziału w Konferencji i zwrotu uiszczonej opłaty, w sposób określony w §6.

ROZDZIAŁ III

Konkurs na najlepszy referat i najlepszy plakat

§1

Dopuszczone do Konferencji referaty i plakaty zostają zakwalifikowane do konkursu na najlepsze

wystąpienie w kategoriach referat oraz plakat. Kryterium oceny w każdej kategorii jest liczba

głosów oddanych na wystąpienia przez wszystkich uczestników Konferencji.
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§2

Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas oficjalnego zakończenia Konferencji oraz opu-

blikowane na stronie internetowej.

§3

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§1

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat zwią-

zanych z uczestnictwem w Konferencji (np. kosztów transportu lub zakwaterowania), za wyjąt-

kiem opłaty konferencyjnej.

§2

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza akceptację po-

stanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszel-

kich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§4

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 prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych), zwane dalej RODO:

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, z którym można skontaktować

się wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/

kontakt/.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kon-

taktować się w sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnika, wysyłając maila na
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adres iod@adm.uw.edu.pl.

3. Dane przetwarzane będą w celu rejestracji, kontaktu, udziału, realizacji oraz rozliczenia

II Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan.

4. 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.

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą upoważnieni pracownicy i współpracow-

nicy administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności do-

stawcy i podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów tele-

informatycznych) oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności

również członkowie Komitetu Organizacyjnego upoważnieni przez administratora.

6. Dane Uczestników konferencji będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidło-

wego zrealizowania i rozliczenia konferencji, w szczególności przez okres przechowywania

wynikający z przepisów księgowych i podatkowych.

7. Na zasadach określonych przez RODO administrator zapewnia realizację praw osób, któ-

rych 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.

8. Podanie danych uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania umowy,

którą jest udział w Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan. Konse-

kwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w ww. kon-

ferencji.

§5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§6

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na

terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

§7

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wystrzegania

się zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, autoplagiat, jak również
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zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania i wsparcia badań (financial

disclosure).

§8

Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z dostępnymi

środkami prawnymi.
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