
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 

„SPOŁECZNE KONTEKSTY SAMOTNOŚCI I OSAMOTNIENIA” 

 
 

 §1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w konferencji pn. 

„SPOŁECZNE KONTEKSTY SAMOTNOŚCI I OSAMOTNIENIA” (zwanej dalej: 

konferencją lub wydarzeniem). 

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

a. Organizator: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi - Wrocławskie Centrum 

Akademickie (Gmina Wrocław),  ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław, Tel. 71 770 20 

00/01, bwu@um.wroc.pl,   

b. Współorganizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Gmina 

Wrocław), plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław, tel.: 71 772 49 00, 

info@wcrs.wroclaw.pl, 

c.  "Uczestnik konferencji" lub "uczestnik": osoba uczestniczącą w konferencji na 

podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub rejestracji na miejscu  

w dniu konferencji. 

3. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej: w formacie stacjonarnym i on-

line (streaming), w dniu 7 kwietnia 2022 r., w godzinach od 09:00 do 16:00. 

a. Konferencja w formacie stacjonarnym odbędzie się w Liceum 

Ogólnokształcącym Nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego, ul. Kuronia 14, 50-

550 Wrocław. 

b. Konferencja w formacie on-line będzie transmitowana (streaming)  

za pośrednictwem sieci Internet, z wykorzystaniem kanałów Organizatora  

i Współorganizatora takich jak: YouTube, Facebook, strona Wrocławskiego 

Centrum Akademickiego, (www.wca.wroc.pl), strona Wrocławskiego Centrum 

Rozwoju Społecznego (www.wcrs.wroclaw.pl).   

Dodatkowo Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do utrwalania 

przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień (lub 

screenów ekranu transmisji) w celu ich wykorzystania na stronach 

internetowych, takich jak kanał YouTube, Facebook, strona internetowa 

Organizatora (www.wca.wroc.pl) oraz  strona Współorganizatora 

(www.wcrs.wroclaw.pl).   

4. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania 

wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub 

agendy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację 

konferencji. 
 

§2 

Zgłoszenie udziału 

 
1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

2. Aby zarejestrować swój udział w konferencji  w formacie stacjonarnym należy 

wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej: 

https://sonda.wroclaw.pl/app/form?id=180. Nie należy rejestrować się w 

przypadku udziału biernego w konferencji (format udziału online).  



3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na 

konferencję jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji konferencji.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia 

do formularza błędnych danych przez osoby rejestrujące swój udział  

w konferencji. 

5. Termin dokonywania zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2022 roku, o godzinie 09:00. 

Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału  

w Konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń w przypadku wyczerpania limitu uczestników konferencji w formacie 

stacjonarnym.  

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. Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie elektronicznej 

rejestracji. W przypadku dostępnych miejsc możliwa będzie rejestracja na miejscu 

w dniu konferencji.  

10. W imieniu osób niepełnoletnich udział w Konferencji może zgłaszać: rodzic lub 

opiekun prawny uczestnika. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego 

opiekuna jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Zgoda 

obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  oraz zgoda na warunki licencji. 

 

 

§3 

Uwarunkowania techniczne 

 
1. Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy niezbędne jest posiadanie dostępu do 

urządzenia z przyłączem do sieci Internet oraz posiadającego aktualną wersję 

przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, 

Opera, Safari itd.). 

2. Uczestnictwo w Konferencji w formacie on-line również wiąże się  

z posiadaniem dostępu do urządzenia spełniającego warunki opisane  

w punkcie powyżej. 
 

      §4 

Ochrona danych 

 

W związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia. Możesz się 

z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia pl. 

Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław z dopiskiem „Biuro Współpracy z 

Uczelniami Wyższymi”, 

- przez e-mail: bwu@um.wroc.pl, 

- telefonicznie: +48 71 770 20 00. 

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia 

konferencji „Społeczne konteksty samotności i osamotnienia” organizowanej  



w ramach roku 2022 ustanowionego Wrocławskim Rokiem Dobrych Relacji – 

Przeciw Samotności. 

3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

- wyraźnej udzielonej zgody. 

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 

przez okres wynikający z kategorii sprawy (celu przetwarzania danych) i 

przepisów archiwizacji.  

5. Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 

serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

 

Twoje dane osobowe przekazywane zostaną instytucji  współorganizującej – 

Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego. 

 

6. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

W zakresie danych osobowych zbieranych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: 

- prawo do wycofania zgody,  

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

- prawo usunięcia Twoich danych osobowych,  

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

- prawo do przenoszenie Twoich danych osobowych. 

7. W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Sebastian 

Sobecki. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących 

przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, 

- przez e-mail: iod@um.wroc.pl, 

- telefonicznie: 71 777 77 24. 

8. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa.  
 
 

 
§5 

Wizerunek 

 
1. Organizator i Współorganizator przetwarza dane osobowe uczestników w celach 

związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Konferencji, w tym na 

podstawie udzielonej zgody mają prawo do utrwalania i nieodpłatnego 

upubliczniania wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji. 

Dodatkowo Organizator i Współorganizator na podstawie udzielonej zgody ma 

prawo do umieszczenia nagrania Konferencji na stronach internetowych i 

portalach społecznościowych w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz 

popularyzujących naukę, w zgodzie z §1 ust. 3 nie naruszając przy tym 

postanowień §4. 

2. Uczestnik Konferencji udziela na rzecz Organizatora i Współorganizatora 

niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z jego wypowiedzi utrwalonych 

w trakcie Konferencji, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania  - wytwarzania, zapisu wszelkimi 

technikami egzemplarzy, w tym w szczególności: techniką zapisu 

magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, 

komputerową niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy i techniki; 



b. w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a 

także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 

internetowej i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i 

komputerowych, w szczególności  w serwisach internetowych 

(www.wca.wroc.pl, www.wcrs.wroclaw.pl, Facebook, YouTube). 

3. W związku z udzieleniem licencji, o której mowa w punkcie wyżej - Uczestnik 

zapewnia, że korzystanie z jego wypowiedzi w przedstawionym zakresie nie 

będzie naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, 

oraz nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od osób trzecich. 
 

   

   §6 

Przepisy porządkowe 

1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie 

obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, 

administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie 

Liceum Ogólnokształcące Nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego, ul. Kuronia 14, 

50-550 Wrocław. 

2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach 

oznaczonych przez Organizatora.  

3. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań 

komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących 

oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań 

niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§7 

Odpowiedzialność za szkody  
 

1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

przez siebie szkody.  

2. Organizator oraz Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.  

3. Organizator oraz Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane siłą wyższą.  

4. Organizator oraz Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia 

(odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).  

 

 
§8 

Przepisy końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie.  

2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika. 

Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej 

Organizatora (www.wca.wroc.pl). 

3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego 

niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo 

przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.  


