
REGULAMIN MIĘDZYNARODWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 

100-lecie polskiej służby cywilnej – ewolucja roli i pozycji służby cywilnej w systemie rządzenia. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w 
konferencji „100-lecie polskiej służby cywilnej– ewolucja roli i pozycji służby cywilnej w 
systemie rządzenia”, która odbędzie się 24-25 lutego 2022 r., zwanej dalej 
„Wydarzeniem”.  

2. Wydarzenie jest organizowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej „Organizatorem”.   

§ 2 

ORGANIZACJA WYDARZENIA 

1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba zaproszona w charakterze gościa lub 
prelegenta, która dokonała skutecznej rejestracji.   

2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz 
pomyślne ukończenie procesu rejestracji, której formularz jest dostępny na stronie 
internetowej konferencji – https://wnpism.uw.edu.pl/sluzba-cywilna/. 

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez oznaczenie właściwego pola 
wyboru (tzw. „checkboxa”) przy formularzu rejestracji.  

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne.  
5. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2021 r.  
6. Miejscem organizacji Wydarzenia jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 
Warszawa. Konferencja odbywa się także online. 

7. Program Wydarzenia obejmuje: prelekcje, debatę oraz szkolenia.                                                                                                           
8. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli środowisk akademickich, administracji 

publicznej oraz organizacji pozarządowych. 
9. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. 

obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie. 

§ 3 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa rejestracji i udziału w konferencji 
pt. "100-lecie polskiej Służby Cywilnej" 

2. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach badania konferencji pt.: 
"100-lecie polskiej służby cywilnej" jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

3. Dane te stanowią tzw. „dane osobowe” w rozumieniu art. 4 ust. 1 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) (dalej RODO) i podlegają prawnej 
ochronie.  

4. Dla potrzeb rejestracji i identyfikacji uczestników wydarzenia, przedstawiciele 
Organizatora mogą weryfikować tożsamość zgłoszonych uczestników.  

5. W czasie trwania Wydarzenia Organizator będzie zbierać materiał wideo oraz 
fotograficzny. Materiał ten może zawierać wizerunek uczestników Wydarzenia w 
zakresie oraz jakości pozwalającej na identyfikację tych osób. 

6. Wizerunek utrwalony w postaci materiału fotograficznego lub wideo może zostać 
opublikowany w charakterze filmu lub fotorelacji w Internecie – na stronie 
internetowej Organizatora oraz na kanale Organizatora w serwisie YouTube, na fan 
page’u Organizatora w serwisie Facebook, oraz na profilach Organizatora na 
Twitterze i Instagramie. 

7. Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, który zostanie 
opublikowany, będą przetwarzane przez okres 5 lat. Pełen zebrany materiał będzie 
przez Organizatora selekcjonowany i obrabiany nie dłużej niż przez trzy miesiące. 

8. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym do udziału w konferencji. 
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte 

w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej załącznik do 
niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia 
z uzasadnionych powodów. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia oraz w miejscu 
organizacji Wydarzenia.  

3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga 
Organizator.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne 
wypadki, do których mogłoby dojść podczas Wydarzenia. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r. 


