
REGULAMIN 

III KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII KLINICZNEJ  

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE - 

DYNAMIKA ROZUMIENIA DIAGNOZY PSYCHOPATOLOGII PACJENTA W PROCESIE PSYCHOTERAPII 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

Organizatorem konferencji, która odbędzie się 22 marca 2021 w trybie on-line na platformie 

Kormeeting jest Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.    

Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania 

i przestrzegania go. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2021 roku do odwołania. Wszelkich 

informacji dotyczących organizacji konferencji należy szukać na stronie:  

https://ptp.krakow.pl/krakowska-konferencja-psychologii-klinicznej/ 

 

II. REJESTRACJA   

1. OSOBY, KTÓRE DOKONAŁY ZGŁOSZENIA I WNIOSŁY OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ W 2020 ROKU 

Warunkiem udziału w konferencji jest potwierdzenie chęci uczestnictwa oraz zaakceptowanie 

uaktualnionego Regulaminu Konferencji do dnia 7 marca 2021 roku poprzez przesłanie maila 

„Potwierdzam chęć uczestnictwa w III KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII KLINICZNEJ w dniu 

22 marca 2021 roku oraz akceptuję Regulamin Konferencji z dnia 20 lutego 2021 roku, znajdujący się 

na stronie https://ptp.krakow.pl/krakowska-konferencja-psychologii-klinicznej/” 

na adres mailowy: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl 

 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji prosimy o niezwłoczny kontakt 

z Organizatorami na adres: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl, najpóźniej do dnia 7 marca 2021 

roku. 

2. NOWE OSOBY ZAINTERESOWANE PROBLEMATYKĄ KONFERENCJI 

Warunkiem udziału  w konferencji dla nowo zgłaszających się osób jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego do dnia 7 marca 2021 roku oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek 

Organizatora.  Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na ekranie powinien pojawić się komunikat:  

Formularz wysłany - Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału w konferencji. Szczegółowe 

informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie: https://ptp.krakow.pl/krakowska-

konferencja-psychologii-klinicznej/   

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:   psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl 
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Na adres e-maila Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłane potwierdzenie 

o treści:  

Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału  

w III KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE- DYNAMIKA ROZUMIENIA DIAGNOZY PSYCHOPATOLOGII 

PACJENTA W PROCESIE PSYCHOTERAPII 

która odbędzie się 22 marca 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są 

zamieszczone na stronie:  https://ptp.krakow.pl/krakowska-konferencja-psychologii-klinicznej/ 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl  

Pozdrawiamy, Organizatorzy.  

Brak komunikatu lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia otrzymanego na adres e-mail może oznaczać, 

że rejestracja z powodów technicznych nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego faktu 

spoczywa na Uczestniku konferencji. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-

mail Organizatora: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl 

 

III. PŁATNOŚĆ   

1. Opłata konferencyjna obejmuje: 

• udział w konferencji, 

• materiały konferencyjne, 

• zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji w formie pdf. 

Link do logowania, materiały oraz zaświadczenie zostaną przesłane na podany podczas 

rejestracji adres mailowy Uczestnika. 

2. Opłata wynosi odpowiednio: 

a. 60 zł 

• dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich, 

• dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

(którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym),  

b. 80 zł dla członków pozostałych Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego,  

c. 120 zł dla pozostałych zainteresowanych osób.  

Uczestnictwo członków PTP jest dofinansowane ze środków OK PTP, szczególnie członków OK PTP.  
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3. Opłatę konferencyjną należy wpłacić w ciągu 4 dni od daty wysłania formularza 

zgłoszeniowego i nie później niż do dnia 7 marca 2021 roku przelewem na numer rachunku 

bankowego Organizatora: 

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875  

Bank PKO BP S.A. Oddział w Krakowie  

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.  

W tytule przelewu podać: Imię i nazwisko, Konferencja kliniczna 2021 

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania wpłaty należności na rachunek 

Organizatora. 

4. Brak uregulowania opłaty konferencyjnej w terminie 4 dni od dnia rejestracji upoważnia 

Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu 

jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.  

5. W przypadku odwołania konferencji z winy Organizatora Uczestnikom zostanie zwrócona 

pełna wpłacona kwota.  

6. Do 14 dni, przed terminem konferencji, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty 

w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji. Po tym terminie wniesiona opłata nie jest 

zwracana z uwagi na koszty jakie jest zobowiązany ponieść Organizator.  

7. Istnieje możliwość przekazania opłaconego miejsca wskazanej przez Uczestnika osobie, pod 

warunkiem ustalenia tego drogą mailową z Organizatorem. 

8.  Rezygnacja Uczestnika powinna być dokonana pisemnie poprzez przesłanie stosownej 

wiadomości na adres e-mail Organizatora: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl 

9. Organizator wystawia Fakturę VAT za udział w Konferencji wyłącznie na życzenie Uczestnika 

zgłoszone w Formularzu Zgłoszenia przed Konferencją. Faktura wystawiana jest na podstawie 

pełnych danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszenia wraz z numerem NIP 

firmy, na którą faktura ma być wystawiona. Organizator informuje, że w dniu konferencji 

oraz po jej zakończeniu nie będzie możliwości wystawienia i korekty faktur już 

wystawionych. Faktury zostaną wysłane e-mailem na adres Uczestnika podany w zgłoszeniu. 

 

IV. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI  

1. Udział w Konferencji online będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, co wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem 

teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania techniczne: 
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• dostęp do Internetu i urządzenie końcowe, 

• zastosowanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych 

formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo 

itp.). 

2. Przebieg Konferencji online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

obejmuje w szczególności: 

• transmisję przebiegu Konferencji online w czasie rzeczywistym, 

• dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy za 

pomocą moderowanego czatu mogą zadawać pytania, 

• przesyłanie materiałów konferencyjnych i zaświadczeń o udziale w konferencji za 

pomocą poczty elektronicznej w formie pdf do Uczestników. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

• problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, 

wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika konferencji oprogramowania 

firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych, 

• niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia 

udziału w konferencji, 

• wady sprzętu komputerowego Uczestnika, 

• brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika,  

• nieprawidłową obsługę aplikacji przez Uczestnika, 

• inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji 

niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora. 

4. W ramach konferencji będą zbierane i przechowywane dane przez Organizatora związane 

z rejestracją i uczestnictwem w Konferencji online takie jak: 

• imię, nazwisko, adres e-mail od Uczestnika, 

• imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, głos, wizerunek oraz inne dane 

udostępnione od Prelegenta.  

5. Uczestnicy Konferencji online zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych przez 

Organizatora, o których mowa powyżej w trakcie przebiegu Konferencji online 

w szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczas 

moderowanego czatu. 

 



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 PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE - DYNAMIKA ROZUMIENIA 

DIAGNOZY PSYCHOPATOLOGII PACJENTA W PROCESIE PSYCHOTERAPII oraz obsługi jej 

uczestników. 

3. Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Zarządu oraz upoważnieni Współpracownicy 

Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dane te nie będą 

udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym 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. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych i przesłanych 

materiałów wyłącznie do użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, 

publiczne odtwarzanie oraz wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest 

niedozwolone.  



2. Poprzez udostępnianie materiałów Prelegenci wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez 

pozostałych Prelegentów oraz Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator 

zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych 

materiałów. 

3. Prelegenci i Uczestnicy udzielają Zarządowi Oddziału Krakowskiego PTP oraz Małopolskiemu 

Konsultantowi w dziedzinie Psychologii Klinicznej 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. 

4. Zabronione jest nagrywanie przebiegu konferencji przez Uczestników bez zgody 

Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych 

zmian w jej programie. 

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 

https://ptp.krakow.pl/krakowska-konferencja-psychologii-klinicznej/ 
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