Regulamin
Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2020

§1
1. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) mają zastosowanie wobec
uczestników Konferencji Ekspertów Praw Studenta (zwanej dalej: „Konferencją”),
organizowanej w dniach 21-23 sierpnia 2020 roku za pośrednictwem metod i technik kształcenia
na odległość.
2. Organizatorem Konferencji jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej:
„Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 18/16, wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417350.
3. Uczestnikiem Konferencji może być osoba posiadająca status studenta wydelegowana przez
przewodniczącego samorządu studenckiego uczelni, zwana dalej „Uczestnikiem”.
4. Strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: eps.psrp.org.pl
§2
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
1) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie i terminowe przesłanie wraz
z formularzem zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1) formularza rejestracyjnego (zwanego
dalej: „Formularzem”) dostępnego na stronie internetowej Konferencji;
2) otrzymanie potwierdzenia rejestracji na Konferencję;
3) przesłania oświadczenia podpisanego przez przewodniczącego samorządu studenckiego
lub osobę przez niego upoważnioną (załącznik nr 2).
2. Uczestnik jest obowiązany posiadać odpowiednie urządzenie oraz łącze internetowe
umożliwiające udział w panelach szkoleniowych, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 1. Przepisy §5
stosuje się.
§3
1. Zgłoszenie uczestnictwa, o którym mowa w §2 pkt 1 należy dokonać nie później niż do dnia 12
sierpnia 2020 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane, chyba że
Organizator postanowi inaczej.
2. Jeżeli w okresie pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa a 17 sierpnia wystąpią okoliczności
uniemożliwiające Uczestnikowi wzięcie udziału w konferencji, możliwe jest zgłoszenie innej osoby
z tej samej uczelni.
3. W konferencji może wziąć udział nie więcej niż 1 Uczestnik z danej uczelni, chyba że po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 1 pozostaną wolne miejsca. Do limitu nie wlicza się osób
delegowanych przez Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.
4. Uczestnik jest obowiązany poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić Formularz.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego wypełnienia
Formularza.
6. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Organizator prześle Uczestnikowi potwierdzenie
rejestracji na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
8. Po wywiązaniu się z obowiązków, o których mowa w § 2 pkt 1-2, na wskazany przez Uczestnika
adres e-mail Organizator prześle wiadomość z ostatecznym potwierdzeniem rejestracji na
Konferencje.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Konferencje,
informując zainteresowanego o przyczynach odmowy.

§4
1. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 300 zł.
2. Koszty uczestnictwa są pokrywane ze środków Organizatora.
3. Udział w konferencji obejmuje:
1) uczestnictwo w panelach szkoleniowych i debatach:
2) materiały i upominki
3) certyfikat uczestnictwa.
§5
1. Uczestnik jest obowiązany do uczestnictwa we wszystkich panelach szkoleniowych w ramach
przedziałów czasowych ustalonych przez Organizatora w harmonogramie.
2. Warunkiem otrzymania certyfikatu, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt 3 jest uczestnictwo w co
najmniej 90% czasu paneli szkoleniowych zaplanowanych w harmonogramie.
3. Obecność Uczestników w czasie trwania paneli szkoleniowych jest sprawdzana przez osoby
prowadzące panele lub przez osoby wyznaczone przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Konferencji, w szczególności w zakresie
tematyki paneli szkoleniowych, o czym informuje na stronie internetowej Konferencji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Konferencji także w dniu, w którym odbywa
się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności debat i paneli oraz
zmiany prelegentów.
6. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych w szczególności złym stanem zdrowia lub
problemami z połączeniem internetowym, przez które Uczestnik nie może wziąć udziału w panelu,
jest on zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Organizatorów.
§6
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji.
2. Rezygnacja powinna zostać dokonana w formie pisemnej i przesłana Organizatorowi nie później
niż do dnia 15 sierpnia 2020 r.
3. Dniem rezygnacji jest dzień odbioru rezygnacji przez Organizatora.
§7
1. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie konferencji, w szczególności niestosowanie się
do poleceń Organizatora lub osób prowadzących panele szkoleniowe lub zakłócanie przebiegu
Konferencji może skutkować zastosowaniem środków dyscyplinujących.
2. Środkami dyscyplinującymi są:
1) powiadomienie władz uczelni lub przewodniczącego samorządu studenckiego o zachowaniu
Uczestnika;
2) usunięcie Uczestnika z Konferencji.
3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o jego rodzaju decyduje Organizator.
4. Organizator może zdecydować o zastosowaniu środków dyscyplinujących łącznie.
§8
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (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) Organizator informuje, że podane przez Uczestnika
dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym
jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, w celu umożliwienia
przeprowadzenia procesu organizacji Konferencji oraz działalności o charakterze promocyjnym.
2. Dane mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia udzielonej
uprzednio zgody lub wysunięcia żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

3. Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatorów w prowadzonej
działalności na zlecenie, a w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów umożliwiającym
organizację wydarzenia, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Organizatorach obowiązków.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji,
w szczególności w zakresie: sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
sprostowania oraz uzupełnienia, usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
5. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem:
- listownie na adres: ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa;
- e-mail: sekretariat@psrp.org.pl;
- telefonicznie: (+48) 506 188 880
6. Uczestnik wyraża zgodę na przygotowanie identyfikatorów, na których mogą zostać zamieszczone
następujące dane: imię, nazwisko lub nazwa uczelni.
7. Warunkiem udziału w Konferencji jest wyrażenie przez Uczestnika w Formularzu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§9
Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane ze
stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Regulamin oraz zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym momencie, bez podania
przyczyny.
W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat
związanych z uczestnictwem w Konferencji.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1 Regulaminu Konferencji Ekspertów Praw Studenta
Zgłoszenie Uczestnika
na Konferencję Ekspertów Praw Studenta 2020
Oświadczam, że na Konferencję Ekspertów Praw Studenta (organizowaną przez Parlament Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21-23 sierpnia 2020 roku) zgłaszam z ramienia samorządu
studenckiego
…………………………………………………………………………………………………………………………………….(nazwa uczelni)
następującą osobę:
Imię: ………………………………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………..
Kierunek studiów: …………………………………………………………..
Rok i stopień studiów: ……………………………………………………..
Rezerwowy Uczestnik Konferencji ☐ TAK ☐ NIE
Oświadczam, że wyżej wskazana osoba jest studentem/-ką naszej uczelni.
Jestem świadomy/-a, że wyżej wskazana osoba jest zobowiązana do uczestnictwa we wszystkich zajęciach merytorycznych,
które będą odbywały się od piątku 21 sierpnia 2020 roku od godziny 16:00 do niedzieli 23 sierpnia 2020 roku do godziny 17:30
za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przesłanym Formularzem.
Jestem świadomy/-a, że Uczestnik Konferencji będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków
studenta dla przedstawicieli samorządu studenckiego swojej lub innej uczelni, którzy będą następnie przeprowadzać
szkolenia dla studentów I roku lub będzie zobowiązany do bezpośredniego przeprowadzenia szkoleń dla studentów I roku
(wedle swojego wyboru).
Jestem świadomy/-a, że należy przedstawić sprawozdanie z przeprowadzonych na uczelni szkoleń.
Jestem świadomy/-a, że udział w Konferencji jest finansowany ze środków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
(bez kosztów podróży), a także, że w przypadku braku udziału zgłoszonej osoby w całości Konferencji, będzie ona zobowiązana
do pokrycia opłaty w wysokości 300 zł.

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

Miejscowość, data

Podpis i pieczątka przewodniczącego samorządu
studenckiego lub osoby przez niego upoważnionej

Załącznik nr 2 Regulaminu Konferencji Ekspertów Praw Studenta
Oświadczenie Uczestnika
Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2020
Imię
Nazwisko
PESEL
Adres e-mail
Telefon
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Uczelnia

Rezerwowy Uczestnik Konferencji ☐ TAK ☐ NIE
Oświadczam, że jestem zgłoszonym/-ą Uczestnikiem/-czką Konferencji Ekspertów Praw Studenta,
organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21-23 sierpnia 2020 roku
za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość.
Zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach merytorycznych, które będą odbywały
się od piątku 21 sierpnia 2020 roku od godziny 16:00 do niedzieli 23 sierpnia 2020 roku do godziny 17:30
za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przesłanym Formularzem.
Jestem świadomy/-a, że udział w Konferencji jest finansowany ze środków Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku niewywiązania się z wyżej wskazanego obowiązku uznaję zobowiązanie z tytułu
udziału w Konferencji w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) wobec Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej za bezsporne i wymagane. Jednocześnie zobowiązuję się do zapłaty całości
zobowiązania nie później niż do dnia 30 września 2020 roku na rachunek bankowy Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej o numerze: 78 1140 1010 0000 5383 1200 1003. W przypadku niewywiązania
się przeze mnie z obowiązku zapłaty w określonym niniejszym dokumentem terminie, Parlament
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bez
powtórnego wzywania do zapłaty.
Zobowiązuję się do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta dla
przedstawicieli samorządu studenckiego swojej lub innej uczelni, którzy będą następnie przeprowadzać
szkolenia dla studentów I roku lub przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio dla studentów I roku (wedle
swojego wyboru). Jednocześnie zobowiązuje się do przesłania dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń
w formie zdjęć oraz listy obecności (uwzględniającej termin szkolenia) na adres: eps@psrp.org.pldo dnia
30 listopada 2020 roku.

.……………………………………….
Miejscowość, data

……………...................................
Podpis Uczestnika

Załącznik nr 3 Regulaminu Konferencji Ekspertów Praw Studenta
Klauzula informacyjna
1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z
siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa
– e-mail: sekretariat@psrp.org.pl
– telefonicznie: (+48) 506 188 880
2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celu rejestracji na Konferencje Ekspertów Praw Studenta oraz prowadzenia
działalności o charakterze promocyjnym, co obejmuje wykorzystanie wizerunku Uczestników.
Wizerunek uczestnika utrwalony przez osoby lub firmy zatrudnione przez Parlament Studentów RP
może być utrwalany, obrabiany, wykorzystywany i powielany za pośrednictwem dowolnego medium,
wyłącznie w celu informacji i promocji działalności Parlamentu Studentów RP w ramach pracy na rzecz
środowiska studenckiego w Polsce, przygotowań do innych wydarzeń Parlamentu Studentów RP,
przeprowadzenia podsumowania z działalności, a także przygotowania oferty sponsorskiej. Wizerunek
uczestnika może być wykorzystywany przez firmy trzecie, współpracujące z Parlamentem Studentów
RP, tylko i wyłącznie w celach marketingowych. Podstawa prawna: 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.
3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia
udzielonej uprzednio zgody lub wysunięcia przez Ciebie żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru
danych.
4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej
działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym
naszą działalność, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków.
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu
i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź
ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie
ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo
cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich zostały zebrane. Aby skorzystać z
powyższych praw, skontaktuj się z nami w jeden ze wskazanych wyżej sposobów.
6. Prawo do wycofania zgody
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do
wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

