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Regulamin uczestnictwa w Konferencji Naukowej „Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja 

Seyfrieda”  organizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie  

 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Definicje. 

a) Konferencja – Konferencja Naukowa „Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja 

Seyfrieda” NOWOCZESNY TRENING FUNKCJONALNY W FIZJOTERAPII - 

TRENING FUNKCJONALNY CZY MEDYCZNY? Warszawa, 20-21 maja 2022 r.  

b) Organizator - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – platforma MS Forms umożliwiająca 

obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję. 

d) Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na 

Konferencję. 

e) Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą 

Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję oraz dokonały opłaty uczestnictwa 

do dnia 10 maja 2022 r. (decyduje data księgowania), o której mowa w §4 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu. 

f) Zawarcie umowy – informacja w formularzu rejestracyjnym, że zgłoszenie zostało 

przyjęte.  

g) Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O zawarciu umowy decyduje kolejność 

zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty. 

2. Informacje dodatkowe. 
a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: 

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn 
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych 

rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora. 

c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań 

technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać dostęp 

do komputera z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym 

przeglądanie jej zasobów. 

d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

§2 

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

 

1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 17.01.2022 r. do 10.05.2022 r. do wyczerpania puli miejsc,  

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn


2 

 

2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:  

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn 
3. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie 

pola oznaczone symbolem (*). 

4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. 

5. Użytkownik (student) podczas rejestracji w dniu konferencji zobowiązany jest do okazania 

legitymacji studenckiej. 

6. Po weryfikacji rejestracji i płatności przez Organizatora Uczestnicy, którzy spełnili wyżej 

wskazane wymagania otrzymają potwierdzenie mailowe.  

 

§ 3 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować 

przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, 

Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób 

wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez 

Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z 

Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez 

niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w 

tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń 

(istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu 

wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§4 

Rozliczenia 

 

1. Opłata uczestnictwa wynosi 390 zł brutto, 320 zł brutto dla studentów na podstawie ważnej 

legitymacji studenckiej (konieczność okazania podczas rejestracji w dniu konferencji). Opłata 

dla studentów nie dotyczy studentów studiów doktoranckich. Kwota ta uwzględnia podatek 

VAT (23%). Opłatę uczestnictwa należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany w 

mailu potwierdzającym wysłanie aplikacji.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, wniosek o zwrot kosztów opłaty 

uczestnictwa należy wysłać mailem na adres: 9konferencja.seyfried@awf.edu.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia 

rozpoczęcia konferencji pozostało mniej niż 7 dni kalendarzowych. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Organizator 

dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny 

sposób w terminie do 14 dni od dnia przesłania wniosku do Organizatora. 

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn
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5. Opłata uczestnictwa o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje koszt: materiałów 

konferencyjnych, przewidzianych w programie przerw kawowych, lunchu, uczestnictwa w 

sesjach referatowych oraz czterech warsztatach do wyboru. 

 

§ 5 

Klauzula Informacyjna 

 

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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), 

reprezentowana przez JM Rektora. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje 

prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym 

AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za pośrednictwem adresu  

e-mail: iodo@awf.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach : 

 organizacji i przeprowadzenia konferencji, w tym weryfikacji spełnienia wymogów 

Regulaminu¬ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  

 niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

 marketingowych na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art.6. 

ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez 

Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych,– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 

5. AWF Warszawa nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców 

zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w 

konferencji. Niepodanie danych uniemożliwi uczestniczenie w konferencji. 

9. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia 

roszczeń. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

mailto:iodo@awf.edu.pl
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przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i 

podatkowej. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji  

w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas 

rejestracji celem powiadamiania uczestników o zmianach programu Konferencji, regulaminu 

oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę. 

3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu 

mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

Organizatora: 9konferencja.seyfried@awf.edu.pl . Aby ułatwić proces rozpatrywania 

reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych 

identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny 

reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez 

Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 14 dni do 

złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji i dalszych działaniach. 

4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: 9konferencja.seyfried@awf.edu.pl 

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją. 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż 

Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy 

Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca 

Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 

7. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń 

porządkowych Organizatora; dotyczy to m.in. zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) 

wystąpień. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do:  

- przestrzegania obostrzeń sanitarnych w związku z przeciwdziałaniem zarażeniu 

koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązującego w AWF Warszawa, 

ze szczególnym uwzględnieniem zalecenia Rektora: maseczki, dystans, dezynfekcja;  

- wypełnienia Oświadczenia o stanie zdrowia - COVID-19 zgodnie z Zarządzenie  

Nr 64/2019/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  

w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. 

9. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

  

file:///C:/Users/user/Downloads/konferencja.powiez@awf.edu.pl
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Załącznik do listy obecności na Konferencji  

„Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda” – 20-21.05.2022 r. 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolna zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie moich danych osobowych i mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć i filmów 

wykonywanych w ramach Konferencji Naukowej „Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja 

Seyfrieda” – 20-21.05.2022 r. przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie, ul. Marymoncka 34, zwanym dalej administratorem danych, w celu organizacji 

konferencji, informowania mnie mailowo o przyszłych konferencjach, działaniach naukowych, 

projektach towarzyszących oraz innych działaniach promocyjnych realizowanych przez administratora 

danych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

Pan/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda 

spełnia warunki, o których mowa w art.7 RODO*. Może Pan/Pani w dowolnym momencie cofnąć 

zgodę bez podania przyczyny. W takim przypadku wiąże się to z jednoczesną rezygnacją Pana/Pani  

z uczestnictwa w Konferencji Naukowej „Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda” – 20-

21.05.2022 r. w Warszawie 

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania danych 

osobowych/wizerunku/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 


