
Regulamin IVOgólnopolskiego Sympozjum Chemii Bioorganicznej, 

Organicznej i Biomateriałów „BioOrg 2022” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1 III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów „BioOrg 2022” 

(nazywane dalej Sympozjum) odbędzie się 3 grudnia 2022 roku. 

1.2 Organizatorem Konferencji jest Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 

1.3 Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

1.3.1 Organizator: Wydział Technologii Chemicznej reprezentowany przez Komitet Organizacyjny 

Sympozjum. 

1.3.2 Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Sympozjum wysyłając formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej www.bioorg.put.poznan.pl 

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Sympozjum oraz 

zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 

1.5 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum   i 

obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.6 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.bioorg.put.poznan.pl 

§ 2. Uczestnictwo w Sympozjum 

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Sympozjum. 

2.2 Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, m.in. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz 

afiliacji, tytułu i charakteru (poster/komunikat) wystąpienia. 

2.3 W przypadku Uczestników Konferencji, którzy posiadają status studenta pierwszego lub drugiego 

stopnia wymagane jest dołączenie opinii od opiekuna naukowego. 

2.4 Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wysłania streszczenia wystąpienia w formie elektronicznej 

w formacie doc (wg wzoru dostępnego na stronie: http://bioorg.put.poznan.pl/dokumenty/) na adres e-

mail: bioorg@put.poznan.pl  do   dnia   14.10.2022   r.   Nadesłane   streszczenia  zostaną   poddane   

recenzji, a o zakwalifikowaniu streszczenia do zamieszczenia w materiałach konferencyjnych autor 

zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres skazany w formularzu rejestracyjnym.   

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

3.1 Podczas Sympozjum Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla 

celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.  

3.2 Uczestnictwo w Sympozjum jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, 

czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 

rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez  

konieczności   każdorazowego   ich   zatwierdzania,  w   celach   informacyjnych,   promocyjnych i 

reklamowych Sympozjum. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane 

podczas Sympozjum mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie 

internetowej Sympozjum pod adresem bioorg.put.poznan.pl oraz serwisach otwartych, zamkniętych  i na 

portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp. 

http://www.bioorg.put.poznan.pl/
http://bioorg.put.poznan.pl/dokumenty/


§ 4. Dane osobowe 

4.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Politechnika Poznańska. 

4.2 Inspektorem Ochrony Danych Politechniki Poznańskiej jest Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl 

4.3 Organizator Sympozjum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

Uczestników innym osobom lub instytucjom. W szczególnych przypadkach dane mogą zostać 

przekazane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

4.4 Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie 

do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Sympozjum 

4.5 Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Sympozjum zebrane przez 

Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Sympozjum zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i identyfikatorów. Podstawą prawną przetwarzania 

Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

4.6 Dokonując rejestracji Uczestnik zawiera umowę, której stronami są Politechnika Poznańska oraz 

Uczestnik. Dane osobowe wykorzystywane będą dla celów przeprowadzenia Sympozjum zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. 

4.7 Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i 

zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Sympozjum. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, a jeśli ma to zastosowanie przysługuje prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.  

4.8 Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także 

powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 

4.9 Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia 

sympozjum przedłużonego o okres dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

4.10 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).  

4.11 Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

§ 5. Postanowienia końcowe 

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na 

Konferencję celem powiadamiania Uczestników Sympozjum m.in. o zmianach programu Sympozjum, 

Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Sympozjum. 

5.2 Uczestnik Sympozjum potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Sympozjum, że 

zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia 

5.3 Uczestnik Sympozjum potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Sympozjum, iż 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych 

podczas Sympozjum, w zakresie jak w treści pkt. 3.2. Regulaminu, W przypadku braku zgody na 

wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami 

komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku. 

5.4 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Sympozjum będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

5.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 


