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REGULAMIN 
 
 

Konferencji hybrydowej pod nazwą: 
III Konferencja sprawozdawcza dla uczelni uczestniczących  

 w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” 
15-16 września 2022 r. 

(zwany dalej „Regulaminem”) 
 
 
 

§ 1 Organizator, termin i czas trwania Konferencji 
 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników konferencji hybrydowej „Inicjatywa 
doskonałości – uczelnia badawcza”, zwanej dalej „Konferencją”, która odbędzie się w dniach 
15-16 września 2022 r., stacjonarnie w pomieszczeniach budynku Politechniki Gdańskiej,  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku, oraz online za pośrednictwem internetowej platformy 
streamingowej (zwanej dalej „Platformą”).  

2. Konferencja zrealizowana zostanie w ramach inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki. Inicjatywa 
skierowana jest do uczelni oraz szeroko rozumianego środowiska akademickiego i służyć ma 
wymianie wiedzy oraz doświadczeń w zakresie zagadnień teoretycznych i praktycznych, a także 
wypracowaniu wspólnej praktyki w związku z realizacją programu  Inicjatywa Doskonałości – 
uczelnia badawcza.  

3. Organizatorem Konferencji jest Politechnika Gdańska (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą 
przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, działająca na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.  

4. Opiekę naukową nad przebiegiem Konferencji sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, 
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.  

5. Uczestnikiem Konferencji może być pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), 
do której zostało skierowane zaproszenie od Organizatora i która najpóźniej do dnia 
14 września 2022 r. zgłosi chęć udziału w Konferencji w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu 
i zaakceptuje zasady uczestnictwa w Konferencji określone w Regulaminie.  

6. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Konferencji: 
https://idub2022.pg.edu.pl (zwanej dalej „Stroną Konferencji”), w wersji polskojęzycznej  
i anglojęzycznej, w sposób umożliwiający jego pobranie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany. Zmiana 
Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na Stronie Konferencji.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji w sytuacji, gdy jego 
przeprowadzenie w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo nadmiernie 
utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, 
nakazów i zakazów związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Zmiana terminu Konferencji 
zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Konferencji.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu przeprowadzenia Konferencji (stacjonarnie, 
hybrydowo, online) w sytuacji, gdy jej przeprowadzenie w sposób, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem zagrożenia 
epidemicznego. Zmiana sposobu przeprowadzenia Konferencji zostanie niezwłocznie ogłoszona 
na Stronie Konferencji.  
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10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji, w tym 
prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, 
Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Konferencji.  

 
 

§ 2 Rejestracja udziału w Konferencji 
 

1. Udział w Konferencji jest nieodpłatny i ma miejsce:  
a) stacjonarnie w Politechnice Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

oraz 
b) online na wyznaczonej przez Organizatora Platformie, do której zarejestrowany Uczestnik 

uzyska dostęp po zalogowaniu się w panelu logowania, do którego link otrzyma  
w dedykowanej wiadomości potwierdzającej rejestrację. 

2. Logowanie na stronach Platformy poprzedzone będzie akceptacją Regulaminu oraz udzieleniem 
przez Uczestnika upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w Regulaminie.  

3. Uczestnictwo w Konferencji, zarówno stacjonarnie, jak i online, wymaga wcześniejszego zaproszenia 
oraz rejestracji poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie: 
https://idub2022.pg.edu.pl w zakładce Rejestracja, zwany dalej „Systemem rejestracyjnym”,  
w którym osoba chcąca uczestniczyć w Konferencji będzie zobowiązana wskazać następujące dane: 
imię, nazwisko,  stopień lub tytuł naukowy, reprezentowana instytucja, pełniona funkcja, adres 
email,  numer telefonu.  

4. Rejestracja udziału w sposób określony w powyższym ustępie jest możliwa do dnia  
     14 września 2022 r.  
5. Szczegółowy sposób rejestracji uczestnictwa w Konferencji jest dostępny na Stronie Konferencji: 

https://idub2022.pg.edu.pl Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 14 września 2022 r.  
6. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: 
idub2022@pg.edu.pl.  

7. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych 
podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.  

8. Uczestnictwo online w Konferencji wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem 
teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:  

a) dostęp do Internetu;  
b) urządzenie końcowe;  
c) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. tekstowych, 

dźwiękowych, graficznych, multimedialnych, wideo itp.);  
9. Postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników Konferencji. Z chwilą zalogowania się na Platformie 

w celu uczestnictwa w Konferencji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem  
i akceptację postanowień Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika 
upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w Regulaminie. Zalogowanie się Uczestnika na 
Platformie w celu uczestnictwa w Konferencji zostaje dokonane w momencie uzupełnienia danych 
Uczestnika w treści panelu logowania oraz przesłania ich przez Uczestnika wraz ze zgodami,  
o których mowa w §5-7 Regulaminu, za pomocą systemu, do którego link Uczestnik otrzyma  
w dedykowanej wiadomości potwierdzającej rejestrację. 

 
 

§ 3 Prawa i obowiązki Uczestników Konferencji 
 

1. W trakcie Konferencji będą prezentowane Wykłady prelegentów, przeprowadzone zostaną 
Seminaria oraz Sesje Q&A. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, 
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osobiście w pomieszczeniach budynku Politechniki Gdańskiej (dotyczy Uczestników 
stacjonarnych), lub online za pośrednictwem czatu (sesja Q&A), dostępnego na stronach 
Platformy, w czasie rzeczywistym, podczas trwania Konferencji (dotyczy Uczestników online).  

2. Szczegółowe informacje o Konferencji i jej dokładny program są dostępne na Stronie Konferencji.  
3. Każdy zarejestrowany Uczestnik online ma prawo udziału w Konferencji za pośrednictwem 

Platformy, w wybranym przez siebie Wykładzie w ramach sesji ustnej oraz w imprezach 
towarzyszących, tj. seminaria, sesje Q&A. Ponadto do dnia 16 października 2022 r., na stronach 
Platformy Organizator będzie udostępniał Uczestnikom nagranie Konferencji (zwane dalej „Relacją  
z Konferencji”), z którym Uczestnicy będą mogli się zapoznać po zalogowaniu się na Platformie. 
Wydarzenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym 
pl/en/pl.  

4. Każdy Uczestnik online ma prawo zgłaszania pytań do autorów Wykładów za pośrednictwem czatu 
(sesja Q&A) dostępnego na stronach Platformy. Spośród nadesłanych pytań moderator czatu 
wybierze te, które zostaną zadane autorowi Wykładu w przeznaczonym do tego czasie, po 
zakończeniu danej sesji Wykładów. Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania tych 
Wykładów, jak również harmonogram Konferencji, zdecyduje o liczbie zadawanych pytań i ma 
swobodę co do wyboru pytań, które zostaną zadane spośród tych zamieszczonych na czacie.  

5. Organizator Konferencji udostępniając Uczestnikom materiały konferencyjne, zwraca szczególną 
uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników praw własności intelektualnej. 
Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania materiałów udostępnionych im przez 
Organizatora wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, 
przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych materiałów do celów 
komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora lub innego 
uprawnionego podmiotu. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe w wyniku ich zachowania, sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.  

6. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Konferencji i jego program oraz zobowiązują się 
nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Konferencji. Organizator jest uprawniony 
do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, 
a w szczególności:  
a) zakłócają przebieg Konferencji;  
b) podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w uzasadnione 

interesy osób trzecich;  
c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu 

lub zasad odbywania Konferencji;  
d) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego 

wizerunek.  
7. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika;  
b) brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;  
c) wadliwość sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika;  
d) nieprawidłową obsługę Platformy przez Uczestnika;  
e) inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji, 

niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.  
 
 

§ 4 Prelegenci 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania, którzy Uczestnicy będą prezentować Wykład 
w ramach Konferencji. Będą oni zwani dalej „Prelegentami”. Ich autorski Wykład zostanie 
udostępniony pozostałym Uczestnikom podczas Konferencji, w czasie rzeczywistym  
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z wykorzystaniem live streamingu na stronach Platformy, a ponadto zwielokrotniony i utrwalony 
wraz z pozostałymi Wykładami, w postaci Relacji z Konferencji, które będą udostępniane na 
stronach Platformy w okresie do dnia 16 października 2022 r., dla zalogowanych uczestników 
Konferencji.  

2. Zgłoszenie przez Uczestnika Wykładu do zaprezentowania go w ramach Konferencji jest 
równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Wykładu, 
na warunkach określonych w §5-7 Regulaminu, na cele podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu 
Uczestnika jako Prelegenta, a także w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji.  

3. Wygłoszenie Wykładu, jak i udzielenie Organizatorowi upoważnień, zezwoleń i licencji, o których 
mowa w §5-7 Regulaminu na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji jest nieodpłatne 
i następuje na cele statutowe Organizatora.  

4. Udzielenie Organizatorowi upoważnień, zezwoleń i licencji, o których mowa w §5-7 Regulaminu 
jest dobrowolne, ale konieczne do wygłoszenia Wykładu przez Prelegenta.  

 
 

§ 5 Licencja na korzystanie z Wykładu 
 

1. Prelegent ponosi pełną odpowiedzialność za formę i treść Wykładu. Prelegent zobowiązuje się 
do opracowania i prezentacji autorskiego Wykładu, który nie będzie naruszał praw i dóbr 
osobistych osób trzecich, zawierał tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji 
jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym 
lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie w treści Wykładu ideologii 
i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi i innych zakazanych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy ideologii.  

2. Jeżeli jakąkolwiek część Wykładu stanowić będą elementy prawnie chronione, do których prawa 
nie będą przysługiwały Prelegentowi, Prelegent gwarantuje, że jest uprawniony do ich 
wykorzystania w zakresie niezbędnym do wygłoszenia Wykładu i udzielenia Organizatorowi licencji 
z prawem udzielania sublicencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, bez konieczności 
pozyskiwania przez Organizatora dodatkowych zgód i zezwoleń.  

3. Prelegent wyraża zgodę na udostępnienie Nagrania Wykładu w czasie rzeczywistym 
z wykorzystaniem live streamingu na stronach Platformy oraz na jego zwielokrotnienie i utrwalenie 
w zestawieniu z innymi Wykładami, w postaci Relacji z Konferencji, która będzie udostępniana na 
stronach Platformy do dnia 16 października 2022 r., a o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.  

4. Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo  
i jakościowo licencji z prawem udzielania sublicencji o analogicznym jak licencja zakresie, na 
korzystanie z Wykładu w formie Relacji z Konferencji - w całości lub w części, samodzielnie, jak  
i w ramach utworu zbiorowego, w zestawieniu z utworami i elementami dowolnie wybranymi 
przez Organizatora (m. in. z Wykładami innych Prelegentów w ramach Relacji z Konferencji i tzw. 
materiałów konferencyjnych, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, planszą początkową  
i końcową), z prawem do wykonywania praw zależnych - opracowań, adaptacji i korzystania  
z wszelkich materiałów, grafik, fragmentów, ujęć, dokumentacji powstałych tak w trakcie 
utrwalania Relacji z Konferencji, jak i po jej utrwaleniu - w celach informacyjnych, edukacyjnych  
i dokumentacyjnych Konferencji, w tym w szczególności jego wykorzystywanie, udostępnianie  
w Internecie (w tym w serwisach YouTube i FB), Intranecie, a także w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, na stronach Platformy 
i na innych stronach internetowych Organizatora.  

5. Licencja, o której mowa w ust. 3-4 powyżej (zwana dalej „Licencją”), zostaje udzielona 
Organizatorowi z chwilą ustalenia utworu i obejmuje korzystanie z Wykładu w szczególności 
na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie Wykładu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, 

cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis 
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magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, 
magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;  

b) zwielokrotnianie Wykładu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice,  
w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez 
zapis magnetyczny, optyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, 
optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;  

c) wprowadzenie Wykładu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu  
(w tym w serwisach YouTube i FB), sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń 
ilościowych, jak również przesyłania Wykładu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;  

d) rozpowszechnianie Wykładu, w tym wprowadzanie go do obrotu, w szczególności drukiem, 
w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na 
nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-
ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu 
Intranet), jak i Internetu (w tym w serwisach YouTube i FB), w systemie on-line, poprzez 
komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania Wykładu;  

e) wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których Wykład 
utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do pkt 1 i 2, przy zastosowaniu 
dowolnej techniki udostępnienia Wykładu, w szczególności określonej w pkt 3 i 4;  

f) publiczne udostępnianie Wykładu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

g) wykorzystywanie Wykładu i jego fragmentów w celach informacyjnych;  
h) dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim dokonywania opracowań Wykładu, w tym jego 

skrótów i streszczeń;  
i) udzielenie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Wykładu, w tym również zezwoleń do 

jego opracowania i dokonania tłumaczeń;  
j) łączenie Wykładu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami oraz 

jego tłumaczenie.  
6. Licencja zostaje udzielona Organizatorowi na czas oznaczony 5 lat. Po upływie wyżej wskazanego 

okresu licencja jest kontynuowana, bez konieczności składania przez Prelegenta dodatkowego 
oświadczenia w tym zakresie, jako licencja udzielona na czas nieoznaczony. Prelegent uprawniony 
jest do wypowiedzenia umowy w zakresie udzielonej licencji z zachowaniem 10-letniego okresu 
wypowiedzenia, po upływie 5-letniego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, ze skutkiem 
na koniec roku kalendarzowego. 

7. Licencja obejmuje także prawo do wykorzystywania Wykładu w całości lub we fragmentach, w tym 
dokonywanie skrótów a także zestawianie ich, lub ich fragmentów, z innymi treściami lub 
materiałami – także wypowiedziami innych osób, w tym z obrazem lub dźwiękiem, dokonywanie 
ich zapisu słownego (tekstowego), korzystanie z opracowań Wykładów (w tym polegających na 
opracowywaniu poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, dokonywanie 
przeróbek), tłumaczenie na języki obce oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich (zezwolenie na wykonywanie praw zależnych), na polach eksploatacji wskazanych  
w ust. 5.  

8. Prelegent upoważnia Organizatora i podmioty działające na jego rzecz, do wykonywania jego 
autorskich praw osobistych do Wykładu, a w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy 
Wykładu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu Wykładu 
publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z Wykładu oraz decydowania o sposobie 
oznaczenia autora Wykładu i zobowiązuje się do niewykonywania tych praw względem 
Organizatora i podmiotów działających na jego rzecz.  

9. Z chwilą wygłoszenia Wykładu Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie, ilościowo i jakościowo licencji na czas odpowiadający okresowi wskazanemu w ust. 6 
z prawem udzielania sublicencji o analogicznym zakresie jak licencja, na korzystanie z utrwalonego 
Wykładu, na polach eksploatacji i warunkach analogicznych do tych, o których mowa w ust. 2 - 8 
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powyżej. Do utrwalonego Wykładu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu. Ponadto, Prelegent upoważnia Organizatora i podmioty działające na jego rzecz, 
do wykonania kontroli technicznej jakości utrwalonego Wykładu (QC - quality control), w tym m.in 
sprawdzenie poprawności pliku (container, codec, bitrate), jego długości, przycięcia początku  
i końca, dodania planszy początkowej i/ lub końcowej.  

10. Zgłoszenie przez Uczestnika woli wygłoszenia Wykładu oraz dokonanie wyboru Uczestnika na 
Prelegenta jest równoznaczne ze zgodą na udzielenie Organizatorowi Licencji i zezwoleń, o których 
mowa w §5-7 Regulaminu.  

11. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora lub do podmiotów 
upoważnionych przez niego do korzystania z Wykładu roszczeń mających związek z tymi utworami 
lub ich poszczególnymi elementami, Prelegent:  

a) zwolni Organizatora i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Wykładu  
z przedmiotowych roszczeń, w zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia od osób trzecich 
praw do elementów prawnie chronionych, w tym autorskich praw majątkowych i pokrewnych 
do tych utworów i poszczególnych ich elementów oraz do uzyskania od nich zezwoleń  
i upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz  

b) będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora  
i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Wykładu z tytułu wystąpienia wobec nich  
z roszczeniami, o których mowa w pkt a) powyżej, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, 
za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne ich wykorzystanie lub 
bezprawne wykorzystanie ich poszczególnych elementów.  

 
 

§ 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

1. Organizator utrwali przebieg Konferencji poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego 
i fotograficznego (za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz), które zostaną umieszczone 
w sieci Internet (w tym w serwisach YouTube i FB) w celach edukacyjnych, informacyjnych 
i dokumentacji Konferencji.  

2. Uczestnictwo w konferencji stacjonarnie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody 
na udostępnianie jego wizerunku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu 
Konferencji na stronach Platformy oraz na utrwalenie wizerunku Uczestnika w Relacji z Konferencji, 
które będą udostępniane na Platformie w terminie do dnia 16 października 2022 r., bez prawa do 
wynagrodzenia z powyższego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Zgoda 
udzielona jest na okres odpowiadający okresowi wskazanemu w §5 ust. 6.  

3. Włączenie kamery urządzenia końcowego przez Uczestnika online jest równoznaczne  
z udzieleniem Organizatorowi zgody na udostępnianie jego wizerunku w czasie rzeczywistym  
z wykorzystaniem live streamingu Konferencji na stronach Platformy oraz na utrwalenie wizerunku 
Uczestnika w Relacji z Konferencji, które będą udostępniane na Platformie w terminie do dnia 16 
października 2022 r., bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie. Zgoda udzielona jest na okres odpowiadający okresowi wskazanemu w §5 
ust. 6. 

4. Zgoda Uczestnika, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej obejmuje rozpowszechnianie przez 
Organizatora wizerunku Uczestnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Platformy oraz 
utrwalonego w Relacji z Konferencji w związku z udziałem w Konferencji poprzez: utrwalanie, 
zwielokrotnianie przy użyciu technik zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej, 
rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie na Platformie w taki sposób aby 
każdy zalogowany Uczestnik Konferencji mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym w okresie odpowiadającym okresowi wskazanemu w §5 ust. 6, przy użyciu 
wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet (w tym w serwisach 
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YouTube i FB), Intranet i w innych sieciach komputerowych dla celów, o których mowa w ust. 1 
powyżej.  

5. Niezależnie od postanowień powyżej, z chwilą wygłoszenia Utworu, stosownie do postanowień  
§4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik będący Prelegentem wyraża nieodpłatną, nieograniczoną 
terytorialnie, ilościowo i jakościowo zgodę na:  
a) przekazywanie jego wizerunku na potrzeby udostępnienia (odtworzenia) Utworu, 

za pośrednictwem Platformy - w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu;  
b) utrwalenie wizerunku Prelegenta w Relacji z Konferencji oraz wykorzystanie tego utrwalenia, 

obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Prelegenta utrwalonego  
w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w zakresie  
i w sposób analogiczny do tego, o którym mowa w §5 ust. 4 i 5 Regulaminu i przez okres 
odpowiadający okresowi wskazanemu w §5 ust. 6, w tym w szczególności na stronach 
Platformy, dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

6. Uczestnik/ Prelegent jest świadomy, że Relacja z Konferencji zostanie udostępniona w Internecie 
na Platformie i będzie dostępna dla zalogowanych Uczestników Konferencji.  

7. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik/ Prelegent nie będzie wykonywać prawa 
kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania  
w stosunku do ostatecznej postaci Relacji z Konferencji, w którym został on wykorzystany oraz 
prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w ww. Relacji z Konferencji, 
a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.  

8. Uczestnik zostanie oznaczony w Relacji z Konferencji poprzez podanie jego danych osobowych – 
imienia, nazwiska oraz nazwy jednostki macierzystej. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę 
na oznaczenie go w sposób wskazany powyżej. Uczestnik oświadcza, że takie oznaczenie jest 
zgodne z jego życzeniem i nie narusza jego praw.  

9. Prelegent zostanie oznaczony w nagraniu i Relacji z Konferencji poprzez podanie jego danych 
osobowych – imienia, nazwiska oraz nazwy jednostki macierzystej. Jednocześnie Prelegent wyraża 
zgodę na oznaczenie go w sposób wskazany powyżej. Prelegent oświadcza, że takie oznaczenie jest 
zgodne z jego życzeniem i nie narusza jego praw.  

10. Konferencja może być rejestrowana jedynie przez Organizatora. Zakazane jest rejestrowanie 
i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.  

11. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach 
określonych w niniejszym zezwoleniu.  

 
 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119/1, z 24 maja 2016 z późn. zm., dalej 
„RODO” Organizator informuje, że: 
 
 

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
 
Minister Edukacji i Nauki  
ul. Wspólna 1/3  
00-529 Warszawa  
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kancelaria@mein.gov.pl  
tel. +48 22 529 27 18  
 

Inspektor ochrony danych  
 
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo, przesyłając informacje 
na adres iod@mein.gov.pl.  
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna  
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia 
pn. III Konferencja sprawozdawcza dla uczelni uczestniczących w pierwszym konkursie w ramach 
programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i a RODO  
oraz przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459).  
 
Odbiorcy danych osobowych  
 
Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Politechnice Gdańskiej, która przetwarza dane osobowe 
w imieniu Administratora, w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji, 
a w szczególności w celu prowadzenia rejestracji i weryfikacji uczestników Konferencji, przygotowania 
list rejestracyjnych i materiałów oraz opracowania wideo- i fotorelacji z Konferencji, a także 
live streamingu Konferencji. Ponadto odbiorcami danych na podstawie dalszych umów 
powierzenia, o których mowa w art. 28 RODO, mogą być także podmioty, którym Politechnika 
Gdańska (podmiot przetwarzający) zleci wykonanie określonych czynności związanych z organizacją 
Konferencji.  
W związku z wykonywaniem zdjęć, nagrywaniem i transmisją (live streamingiem) wydarzenia 
za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej, wizerunek osób, które uczestniczą 
w wydarzeniu może zostać utrwalony w postaci nagrania, fotografii oraz przekazany w czasie 
rzeczywistym z wykorzystaniem live streamingu. Państwa działanie w czasie Konferencji polegające na 
przedstawieniu się i zadaniu pytań, zabraniu głosu, w tym w charakterze prelegenta lub referenta, 
oznacza zgodę na przekazanie wypowiedzi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem live streamingu, 
nagranie tej wypowiedzi, utrwalenie jej oraz rozpowszechnienie wizerunku. Wycofanie tak wyrażonej 
zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
   
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  
 
Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. Jeżeli jednak do takiego przekazania miałoby dojść to podmiot przetwarzający 
zapewnia, że transfer danych zachodził będzie na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących 
przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  
 
Okres przechowywania danych osobowych  
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Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego zostały 
zebrane, a później poddane archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U.  z 2020 r. poz. 164).  

Prawo dostępu do danych osobowych  
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz, jeżeli będzie miało zastosowanie, 
prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Swoje prawa może Pani/Pan egzekwować: pisemnie na adres 
Administratora, elektronicznie (przez platformę ePUAP, za pomocą formularza Pisma ogólnego 
do podmiotu publicznego, lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie 
Pani/Pana tożsamości).  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Wymóg podania danych osobowych  
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w wydarzeniu 
pn. III Konferencja sprawozdawcza dla uczelni uczestniczących w pierwszym konkursie w ramach 
programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Niepodanie danych osobowych będzie 
skutkować brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.  
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
 
Nie dotyczy – Pana/Pani dane nie biorą udziału w procesie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji.  

 
 

§ 8 Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na Stronie Konferencji i wchodzi 
w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, zmiany jej programu i formuły. 
Informację o odwołaniu Konferencji Organizator niezwłocznie ogłosi na Stronie Konferencji. 
Organizator nie będzie wobec Uczestników i Prelegentów zobowiązany do żadnej innej 
rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem 
uczestnictwa w Konferencji i celem wygłoszenia Wykładu.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego.  

4. Niniejszy Regulamin sporządzony został w dwóch wersjach językowych: w języku polskim  
i w języku angielskim z zastrzeżeniem, że w razie rozbieżności wiążąca jest polska wersja 
językowa.  

5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Organizatorem a Uczestnikami jest polski 
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

 


