REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW
na wykład otwarty organizowany w roku akademickim 2020/2021
przez Szkołę Doktorską
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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§1. Postanowienia ogólne
Wykład otwarty organizowany jest w ramach działalności Szkoły Doktorskiej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, zwany w dalszej części Regulaminu Wydarzeniem, odbywa się w terminie i miejscu
wskazanym przez Szkołę Doktorską Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwanej w dalszej
części Regulaminu Organizatorem.
Organizatorem Wydarzenia jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z siedzibą w Warszawie
(ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa).
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują
wszystkich uczestników.
Uczestnikami Wydarzenia mogą być przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, członkowie organizacji
zajmujących się tworzeniem społeczeństwa dla wszystkich, osoby zajmujące się rozwojem i upowszechnianiem
nauki, oraz inne osoby powiązane z tematyką Wydarzenia.
Wydarzenie będzie realizowane w formie otwartego wykładu naukowego wraz z dyskusją.
Wydarzenie będzie rejestrowane w formie audio-wideo oraz utrwalane fotograficznie. Pozyskane tą drogą materiały
będą użytkowane przez Organizatora w celu realizacji zadań statutowych, w tym publikowane m.in.
za pośrednictwem portali społecznościowych. Materiały nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych
Obsługa internetowa Wydarzenia realizowana będzie poprzez serwis internetowy Organizatora, który znajduje się
pod adresem: http://zapisy.aps.edu.pl
§2. Uczestnictwo w Wydarzeniu

1. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu jest:
Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej Wydarzenia. W ciągu 2 dni roboczych od rejestracji zgłoszenia, zgłaszający otrzyma potwierdzenie
elektroniczne z informacją o prawidłowym przebiegu rejestracji. Na 4 dni przez Wydarzeniem uczestnik otrzyma
potwierdzenie elektroniczne o udziale w Wydarzeniu.
§3. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu.
2. Oświadczenie o rezygnacji w Wydarzeniu Uczestnik powinien wysłać drogą poczty elektronicznej na adres:
zapisy@aps.edu.pl.
§4. Ochrona danych osobowych
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Wydarzenia jest
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40,
02-353.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem:
odo@aps.edu.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Państwa udziału w Wydarzeniu.
4. Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń oraz w celu kierowania
do Państwa informacji o Wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Cele te wynikają z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.
5. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest konieczne dla zapewnienia Państwu udziału
w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału Państwa w Wydarzeniu.

6. Pozostałe dane możecie Państwo podać na zasadzie dobrowolności i w każdej chwili wycofać bez ponoszenia
negatywnych konsekwencji.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8. Państwa dane osobowe zostaną usunięte w terminie tygodnia od zakończenia Wydarzenia.
9. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o innych organizowanych
Wydarzeniach, to wówczas Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail będą przetwarzane do czasu
cofnięcia tej zgody lub do upłynięcia terminu, na jaki zgoda ta została wyrażona.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej:
https://uodo.gov.pl
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§5. Przetwarzanie wizerunku
Informujemy, że podczas Wydarzenia będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia i/lub
filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,
Biorąc udział w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie
i przetwarzanie jego wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie
innych danych osobowych. Jednocześnie Organizator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zadbać
o bezpieczeństwo Państwa danych.
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania,
archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Organizatora
w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora
w mediach społecznościowych.
Udział w Wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestnictwa.
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, jak również dostępu do tych danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie
będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie
przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

§6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Akademii,
określonych w stosownych przepisach oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem
a Organizatorem.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) Organizator
Wydarzenia nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom
lub instytucjom i traktuje jako informacje poufne, służące wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem Wydarzenia i prawidłowej organizacji Wydarzenia (z wyłączeniem wizerunku). Dane osobowe
Uczestnik podaje dobrowolnie, a fakt zgłoszenia oznacza zgodę na ich przetwarzanie w powyższym zakresie.
Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie
imprez masowych (tj. z Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone
lub skradzione podczas Wydarzenia.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów,
w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Wydarzenia.
7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podawania przyczyny.

