III Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan

Regulamin Konferencji

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
III Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan, zwana w dalszej części Regulaminu
„Konferencją”, odbywa się online w dniach 27-28 marca 2021 roku.
§2
Organizatorem Konferencji jest:
Politechnika Warszawska - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych z siedzibą w Warszawie,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa,
Współorganizatorem Konferencji jest:
Uniwersytet Warszawski - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki z siedzibą w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
zwane dalej w tym Regulaminie „Organizatorem”.
§3
Konferencja jest organizowana przez Komitet Organizacyjny, wspierany przez następujące
organizacje:
1. W ramach Uniwersytetu Warszawskiego:
(a) Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego,
(b) Koło Pasjonatów Matematyki.
2. W ramach Politechniki Warszawskiej:
(a) Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,
(b) MI 2 DataLab,
(c) Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej,
(d) Koło Naukowe Matematyków Politechniki Warszawskiej.
§4
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu i zobowiązaniem się wszystkich Uczestników do jego przestrzegania.
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§5
Uczestnikami Konferencji są osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i otrzymały
potwierdzenie w formie wiadomości email od Organizatora, a także przedstawiciele Sponsorów
oraz zaproszeni przez Organizatorów goście.
§6
Oficjalna strona Konferencji znajduje się pod adresem https://dwumian.mini.pw.edu.pl/.
§7
W ramach Konferencji odbędzie się sesja plakatowa oraz sesje referatów studenckich, w czasie
których Uczestnicy będą mogli, po uprzednim zgłoszeniu, zaprezentować wyniki swoich badań
naukowych w formie plakatu lub prezentacji.

ROZDZIAŁ II
Przebieg Konferencji
§1
Konferencja odbędzie się przy wykorzystaniu platformy hopin.com. Referaty mogą być wygłaszane na
żywo lub przesłane wcześniej w formie nagrania, które Organizator udostępni w postaci transmisji w
czasie wyszczególnionym w harmonogramie Konferencji.
§2
Organizator zobowiązuje się do udostępnienia materiałów prezentowanych przez Uczestników
jedynie po wyrażeniu zgody przez autorów.
§3
Uczestnicy zobowiązani są do nierozpowszechniania materiałów
Organizatorów osobom niebędącym Uczestnikami Konferencji.
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ROZDZIAŁ III
Zasady uczestnictwa
§1
Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
w odpowiednim terminie określonym w § 2 i 3, dostępnego na stronie Konferencji. Udział
w Konferencji jest bezpłatny.
§2
Rejestracja na Konferencję odbywa się od 2 marca 2021 roku do 18 marca 2021 roku. W przypadku
otrzymania liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości Organizatora, Organizator zastrzega sobie
prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
§3
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji na Konferencję.
§4
Potwierdzenie rejestracji otrzymane za pośrednictwem poczty e-mail jest równoważne z przyjęciem
zgłoszenia. O nieprzyjęciu zgłoszenia osoba zainteresowana będzie poinformowana wiadomością email.
§5
Uczestnicy Konferencji mogą brać w niej udział bierny (w roli słuchaczy) lub czynny (wygłaszając
referat bądź przedstawiając plakat).
§6
Uczestnicy chcący wziąć czynny udział w Konferencji powinni zgłosić temat i abstrakt referatu lub
plakatu w terminie podanym w punkcie §2, wypełniając odpowiednie pole w formularzu
zgłoszeniowym
bądź
wysłać
niezbędne
informacje
e-mailem
na
adres
dwumian.rejestracja@mini.pw.edu.pl. Uczestnicy biorący czynny udział w Konferencji są
zobowiązani do przestrzegania praw własności intelektualnej oraz poszanowania dóbr osobistych
osób trzecich.
§7
Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie spełni
on warunków zapisanych w §1 i §6. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczającej
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 pozostałym
osobom dokonującym zgłoszeń.
§8
W celu rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy wysłać wiadomość e-mail na adres
dwumian.rejestracja@mini.pw.edu.pl
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ROZDZIAŁ IV
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, zwany dalej Konkursem. Zasady wyboru zwycięzców
określa odrębny Regulamin Konkursu.
§2
Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas oficjalnego zakończenia Konferencji oraz
opublikowane na stronie internetowej.
§3
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
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ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§1
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
§2
Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich
ustaleń między Uczestnikiem a Organizatorem.
§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§4
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji
w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany w Regulaminie w trybie określonym w rozdziale III punkcie §8.
§5
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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),
zwane dalej RODO:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy
Placu Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących danych osobowych, wysyłając maila na adres: iod@pw.edu.pl.
3. Dane przetwarzane będą w;
(a) celu rejestracji, kontaktu, udziału, realizacji oraz rozliczenia III Studenckiej Konferencji
Zastosowań Matematyki DwuMIan,
(b) zakresie imienia i nazwiska, uczelni, adresu e-mail, adresu do korespondencji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom (administratorom), za
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
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7. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym
Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności, mogących wiązać się z przetwarzaniem
danych osobowych.
8. Dane Uczestników Konferencji będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
zrealizowania i rozliczenia Konferencji (w szczególności przez okres przechowywania
wynikający z przepisów księgowych i podatkowych), jak również dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
prawo żądania usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Ze względu na fakt, iż przesłanką przetwarzania Pani/Pana danych nie
jest zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
10. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
11. Podanie danych Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Studenckiej
Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w ww. Konferencji.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
§6
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
a) listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
b) telefonicznie: 22 55 20 000.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz
korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do zadań IOD nie
należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. konferencji, rozpatrywanie
skargi i wniosków dotyczących konferencji itp.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji III Studenckiej Konferencji Zastosowań
Matematyki DwuMIan. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Po zakończeniu konferencji dane
osobowe uczestników będą przetwarzane w celach archiwalnych na podstawie prawnie
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Rozporządzenie 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)
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uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest m.in. ustalanie, dochodzenie i obrona
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe uczestników będą dodatkowo przetwarzane w celu realizacji obowiązku podatkowego
i rachunkowego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO). 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
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny doprawidłowego zrealizowania i rozliczenia
Konferencji (w szczególności przez okres przechowywania wynikający z przepisów księgowych i
podatkowych), jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub
studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku
z realizacją konferencji. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Administrator
zleci wykonanie określonych czynności w związku z konferencją, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
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 danych2.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj.
prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
8. Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konferencji. Niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału w konferencji.
§7
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wystrzegania się
zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, autoplagiat, jak również
zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania i wsparcia badań (financial
disclosure).
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https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

7

§8
Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z dostępnymi
środkami prawnymi.
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