
Regulamin konferencji naukowej 

pt. „Aplikacje mobilne w pomocy osobom z problemem alkoholowym” 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Konferencja naukowa pt. „Aplikacje mobilne w pomocy osobom z problemem alkoholowym”, 

odbędzie się 13 marca 2020 roku o godz. 9.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. 

Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Organizatorami konferencji są: 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Zakład Psychologii Lekarskiej 

Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.   

2. Konferencja skierowana jest do specjalistów psychoterapii uzależnień oraz lekarzy 

psychiatrów. 

3. W ramach konferencji odbędą się wykłady i dyskusja.  

4. Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.mcpu.krakow.pl.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od nich 

niezależnych. 

6. W konferencji może wziąć udział max. 280 uczestników.  

7. Nabór uczestników może zostać zakończony przed terminem określonym w niniejszym 

Regulaminie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. 

 

II. Zasady uczestnictwa  

1. Uczestnikiem jest osoba, która:  

➢ uczestniczy w sesjach wykładowych oraz dyskusji w godzinach określonych w programie 

konferencji, 

➢ zgłosiła swoje uczestnictwo do dnia 9 marca 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie www.mcpu.krakow.pl, 

➢ została zakwalifikowana do uczestnictwa przez organizatorów konferencji  

i poinformowana o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.  

3. Udział w konferencji jest bezpłatny.  

4. Koszt dojazdu lub noclegu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  

 

III.  Postanowienia końcowe  

1. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów, 

uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat 

związanych z uczestnictwem w konferencji.  

2. Wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie aktywnego formularza oznacza akceptację 

postanowień niniejszego regulaminu.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników konferencji jest Miejskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowane przez Dyrektora,  ul. Rozrywka 1,  

31-419 Kraków; telefon 12 411 41 21 w godzinach pracy MCPU, adres email: 

sekretariat@mcpu.krakow.pl. 

4. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pod nr telefonu: 

12 411 41 21 w godzinach pracy MCPU lub adresem email: iod@mcpu.krakow.pl. 

5. MCPU przetwarza dane osobowe Uczestników konferencji w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
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powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 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)  

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej: Rozporządzenie, tj. w celu 

przeprowadzenia konferencji naukowo - szkoleniowej, której jest Pani/Pan Uczestnikiem. 

(rejestracja Uczestników konferencji, komunikacja z Uczestnikami w związku z organizacją, 

dokumentowanie konferencji). 

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą instytucje, którym administrator 

zobowiązany jest przekazywać dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne 

podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku 

prawnego. 

7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres realizacji celu, w jakim 

administrator je pozyskał, tj. przez okres niezbędny do wykonania zadania realizowanego          

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, w tym obowiązku archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.          

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) 

8. W związku z przetwarzaniem przez MCPU danych osobowych Uczestnikowi przysługuje: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MCPU danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ewentualne ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji. 

11. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym również w formie profilowania. 

12. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na zdjęciach wykonywanych 

przez organizatorów podczas konferencji oraz na ich publikację na stronie internetowej 

organizatorów oraz w innych publikacjach organizatorów.  

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji. 

 

Kraków, 7 lutego 2020 roku 

 

Adam Chrapisiński 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 


