Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Abstrakt przy Międzynarodowej Konferencji Otwierającej
Summer ELSA Law School on Digital & Privacy Law in Poznan:
The right to private life in the Cyber Era

§1. Postanowienia ogólne
1.

Międzynarodowa Konferencja Otwierająca Summer ELSA Law School on Digital & Privacy Law in Poznan: The
right to private life in the Cyber Era, będzie dalej zwana „Konferencją”.

2.

Ogólnopolski Konkurs na Abstrakt, w ramach Konferencji, będzie zwany dalej „Konkursem”.

3.

Regulamin Konkursu organizowanego w ramach Konferencji będzie zwany dalej „Regulaminem”.

4.

Organizator Konkursu - Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań - będzie zwany dalej
„Organizatorem”.
§2. Cele Konkursu

Celami Konkursu są:
1.

rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa do życia prywatnego w cyberprzestrzeni,

2.

umożliwienie rozwoju w zakresie konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych w języku angielskim,

3.

możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przez uznanych ekspertów,

4.

zapewnienie zwycięzcom możliwości wystąpienia obok międzynarodowych autorytetów w dziedzinie prawa,
biorących udział w Konferencji w roli prelegentów.
§3. Uczestnicy Konkursu

1.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i doktorantów polskich Wydziałów Prawa i Administracji,
posiadających w momencie zgłoszenia do Konkursu status studenta I, II bądź III stopnia oraz nieukończone w
momencie zgłoszenia 26 lat, zwanych dalej „Uczestnikami”.

2.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3.

Referat Uczestnika może być wygłoszony tylko osobiście.

4.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego nie mogą być Uczestnikami Konkursu, jak i nie mogą być z nimi
spokrewnieni lub spowinowaceni do czwartego stopnia.
§4. Przedmiot Konkursu

1.

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie abstraktu na temat związany z tematem Konferencji (prawo do
życia prywatnego w cyberprzestrzeni).

2.

Abstrakt nie może być wcześniej publikowany.

3.

Abstrakt może mieć tylko jednego autora.
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§5. Przystąpienie do Konkursu
1.

Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie do 5 czerwca 2019 r. na adres mailowy
vpsc@poznan.elsa.org.pl e-maila zawierającego imię, nazwisko, wiek, rok studiów, uczelnię macierzystą i numer
telefonu Uczestnika oraz następujące załączniki:


abstrakt w formie pisemnej,



krótki filmik, przedstawiający Uczestnika wygłaszającego treść swojego abstraktu w języku angielskim,



skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.

W przypadku braków formalnych wobec wymagań wymienionych w § 5 i § 6 Uczestnik zobowiązany jest do
wprowadzenia wymaganych poprawek w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania od Organizatora, pod rygorem
odrzucenia zgłoszenia konkursowego.

3.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z postanowieniami
Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu oznacza dyskwalifikację Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużania terminu wskazanego w §5 ust. 1.

4.

§6. Abstrakt i wideo
Abstrakt oraz wideo powinny spełniać następujące wymogi:
1.
2.
3.
4.

język angielski,
objętość abstraktu do 300 słów,
format abstraktu pdf.,
format wideo avi.
§7. Jury Konkursu

1.

Nadesłane prace są oceniane przez Jury, złożone z pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2.

Jury wyłania jedną, najlepszą jego zdaniem pracę spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych, zgodnych
z niniejszym Regulaminem.
§8. Wyniki Konkursu

O wynikach Uczestnicy poinformowani zostaną do 25 czerwca 2019 r. w wiadomości e-mail, wysłanej na adres, z
którego Uczestnik przesłał zgłoszenie.
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§ 9. Zwycięzca Konkursu
1.

Autor zwycięskiego abstraktu prezentuje referat, sporządzony na jego podstawie, podczas Konferencji w dniu 8
lipca 2019 r., w języku angielskim, w czasie nie przekraczającym 20 minut.

2.

Autor zwycięskiego abstraktu otrzyma certyfikat poświadczający czynny udział w Konferencji.

3.

Organizator pokrywa koszty przerwy kawowej oraz obiadu podczas Konferencji, a także materiałów
konferencyjnych dla Zwycięzcy.

4.

Zwycięzcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu na jego wniosek, skierowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail treasurer@poznan.elsa.org.pl.
§ 10. Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2.

Zmiany w Regulaminie dokonywane są każdorazowo w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.

Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników o każdej zmianie w Regulaminie poprzez
umieszczenie informacji na wydarzeniu Konferencji na facebook.com, w terminie 3 dni od momentu jej
dokonania, pod rygorem nieważności.

4.

Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji Zarządu ELSA Poznań jest uprawniony do dokonywania wiążącej
wykładni niniejszego Regulaminu.

5.

Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na adres: vpsc@poznan.elsa.org.pl.
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA Poland w celu wzięcia udziału w naborze abstraktów prowadzonym przy Konferencji „The right to
private life in the Cyber Era” otwierającej VI edycję Summer ELSA Law School on Digital & Privacy Law w roku
akademickim 2018/2019 (zwanej dalej „Konferencją”).
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z
siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a 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 "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w naborze abstraktów do
Konferencji. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru abstraktów i
organizacji Konferencji, jednak nie dłużej niż do przeprowadzenia jej ewaluacji.
Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland Partnerom Konferencji oraz podmiotom
świadczącym usługi związane z organizacją Konferencji - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje
prawo odwołania zgody w każdym czasie, w takim samym zakresie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

8.
9.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do
Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.………………………………………………………
(własnoręczny podpis uczestnika)
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