
REGULAMIN  

UDZIAŁU W  KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ „Przepisy RODO w pracy psychologa” 

ZORGANIZOWANEJ PRZEZ ODDZIAŁ KRAKOWSKI PTP 

 

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE   

Organizatorem konferencji, która odbędzie się 20 marca 2019 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie 

przy ul. Kopernika 26, jest Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.    

Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania 

i przestrzegania go. Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2019 roku do odwołania. Wszelkich 

informacji dotyczących organizacji konferencji należy szukać na stronie:   

http://ptp.krakow.pl/konferencja-okptp-dot-rodo/ 

 

II) REJESTRACJA   

1) Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie 

w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

2) Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na ekranie powinien pojawić się komunikat:  

Formularz wysłany - Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału w konferencji szkoleniowej 

„Przepisy RODO w pracy psychologa”. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 

rodo@ptp.krakow.pl   

a na adres e-maila Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłane 

potwierdzenie treści: 

Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału w konferencji szkoleniowej „Przepisy RODO w pracy 

psychologa”, która odbędzie się 20 marca 2019 roku. Wszelkie pytania prosimy kierować na 

adres: rodo@ptp.krakow.pl  Pozdrawiamy, Organizatorzy.  

Brak komunikatu lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia otrzymanego na adres email może 

oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. Obowiązek 

weryfikacji tego faktu spoczywa na Uczestniku konferencji.  

Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail Organizatora: 

rodo@ptp.krakow.pl 

 

III) PŁATNOŚĆ   

1) Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja jest refundowana przez Oddział 

Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

http://ptp.krakow.pl/konferencja-okptp-dot-rodo/
mailto:rodo@ptp.krakow.pl


IV) UCZESTNICTWO W KONFERENCJI   

1) Uczestnik ma obowiązek 20 marca 2019 r. zgłosić się do punktu rejestracji w miejscu konferencji, 

w Akademii Ignatianum  w Krakowie.   

2) Bez zarejestrowania udział w konferencji jest niemożliwy.   

3) Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji, proszeni są 

o przesłanie maila w tej sprawie na adres rodo@ptp.krakow.pl najpóźniej do 15 marca 2019 r. 

Zaświadczenie będzie przygotowane do odbioru podczas rejestracji. 

 

V) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że: 

  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, z siedzibą przy ul. Łojasiewicza 4, 30 – 348 Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu 

realizacji Konferencji szkoleniowej „Przepisy RODO w pracy psychologa” oraz obsługi jej 

uczestników.  

3. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do zorganizowania konferencji. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału 

w konferencji. 



9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

VI) INNE SPRAWY   

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas 

konferencji. 

2) Uczestnicy udzielają Zarządowi Oddziału Krakowskiego PTP nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonanych podczas 

Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem 

dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną działalnością.   

3) Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konferencji przez Uczestników 

bez zgody Organizatora.   

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian 

w jej programie.   

5) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na 

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

6) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższego Regulaminu.  

7) W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Zarząd  Oddziału 

Krakowskiego PTP, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 

Kraków. Adres e-mail:  ptp@ptp.krakow.pl  

 

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ 

http://ptp.krakow.pl/konferencja-okptp-dot-rodo/   
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