
REGULAMIN KRAKOW SUMMER QUANTITATIVE BOOTCAMP 

 

1 
 

REGULAMIN KONFERENCJI KRAKOW SUMMER QUANTITATIVE BOOTCAMP 

2022 

 („Regulamin”) 

 
§ 1 Termin i czas trwania 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji KRAKOW SUMMER 
QUANTITATIVE BOOTCAMP (zwanej dalej „Konferencją”), która odbędzie się w dniach od 7 lipca 
2022 r. do 10 lipca 2022 r., stacjonarnie w Krakowie na terenie budynków Wydziału Matematyki 
i Informatyki UJ, przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6.  

2. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Wydział 
Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Matematyki  (zwany dalej „Organizatorem”). Wsparcie 
organizacyjne i merytoryczne Konferencji zapewnia Koło Naukowe Matematyki Finansowej. 

3. Patronat nad Konferencją sprawuje HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. (zwany dalej 
„Patronem”). 

4. Uczestnikiem Konferencji jest każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, będąca studentem lub absolwentem uczelni wyższej, której profil studiów 
ma lub miał związek z tematyką Konferencji i która najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 r. zgłosiła chęć 
udziału w Konferencji w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu i zaakceptowała zasady 
uczestnictwa w Konferencji, o których mowa w Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).  

5. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Konferencji 
https://www.im.uj.edu.pl/ksqb (zwanej dalej „Stroną Konferencji”), w wersji polskojęzycznej i 
anglojęzycznej, w sposób umożliwiający jego pobranie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w 
szczególności w celu dopasowania formuły Konferencji do obowiązujących w jej trakcie 
ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii, zmiany programu 
Konferencji, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Konferencji. Zmiana 
Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na Stronie Konferencji.  W 
odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 
od poinformowania ich o zmianie Regulaminu i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w 
ww. terminie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz formuły Konferencji w sytuacji gdy jej 
przeprowadzenie w terminie oraz formie, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe 
albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu 
ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego. Zmiana terminu lub/oraz formuły Konferencji zostanie niezwłocznie 
ogłoszona na Stronie Konferencji.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji, w tym 
prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, 
Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Konferencji. 

 
§ 2 Rejestracja udziału w Konferencji 

1. Udział w Konferencji jest nieodpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz 
rejestracyjny (zwany dalej „Formularzem”) dostępny na Stronie Konferencji, w którym osoba 
chcąca uczestniczyć w Konferencji będzie zobowiązana wskazać następujące dane: imię i 
nazwisko, adres mailowy, afiliacja, kierunek studiów. 

2. Szczegółowy sposób rejestracji uczestnictwa w Konferencji, terminy rejestracji zostały podane 
na Stronie Konferencji. 
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3. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania o tym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e- mail: 
ksqb@im.uj.edu.pl.  

4. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych 
podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji. 

5. W Konferencji może wziąć udział maksymalnie 60 Uczestników. O przyjęciu zgłoszenia 
uczestnictwa w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny wynik weryfikacji osoby 
zainteresowanej udziałem w Konferencji pod kątem spełniania przez nią kryteriów 
uczestnictwa, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu. Decyzja Organizatora o przyjęciu lub 
odrzuceniu zgłoszenia jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia, osobom zainteresowanym 
udziałem w Konferencji nie przysługuj od niej odwołanie. Uczestnik otrzyma od Organizatora 
wiadomość e-mail z informacją o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu go do uczestnictwa 
w Konferencji. 

6. Wskazane w ust. 5 powyżej limity uczestników Konferencji mogą ulec zmianie w związku z 
sytuacją epidemiologiczną panującą w trakcie Konferencji i związanymi z nią ograniczeniami, 
nakazami i zakazami. O zmianie limitów Organizator niezwłocznie powiadomi na Stronie 
Konferencji. W razie konieczności ograniczenia liczby Uczestników Konferencji Organizator w 
ramach dostępnych limitów ponownie zakwalifikuje Uczestników biorąc pod uwagę kolejność 
dokonywanych przez nich zgłoszeń. Organizator poinformuje wiadomościami e-mail, 
Uczestników, którzy w związku ze zmianą limitów nie będą mogli wziąć udziału Konferencji.  

7. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu, 
która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika zezwoleń, licencji i upoważnień, o 
których mowa w Regulaminie. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji zostaje dokonana w 
momencie uzupełnienia danych Uczestnika w treści Formularza oraz przesłania go przez 
Uczestnika wraz ze zgodami, o których mowa w § 5-7 Regulaminu, za pomocą systemu 
rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Konferencji. 

8. Uczestnik nabywa miejsce udziału w Konferencji z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji.  
 

 § 3 Ogólne zasady udziału w Konferencji 
1. W trakcie Konferencji odbędą się warsztaty oraz prezentowane będą wykłady (zwane dalej 

„Wykładami”). Konferencja zostanie przeprowadzona w języku angielskim Szczegółowe informacje 
i dokładny program Konferencji dostępny jest na Stronie Konferencji. Przebieg Konferencji nie 
będzie utrwalany w postaci nagrania audio-video, ani fotografowany.  

2. Uczestnik po zakończeniu Wykładu może zgłosić wolę zadawania pytań poprzez podniesienie ręki. 
Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania Wykładów, jak również harmonogram 
Konferencji zdecyduje o liczbie zadawanych pytań i o ich treści. 

3. Organizator Konferencji udostępniając Uczestnikom materiały konferencyjne (zwane dalej 
„Materiałami konferencyjnymi”) zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania przez 
Uczestników praw własności intelektualnej. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania 
Materiałów konferencyjnych udostępnionych im przez Organizatora wyłącznie w zakresie własnego 
użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie 
wykorzystywanie tych Materiałów konferencyjnych do celów komercyjnych wymaga wyrażenia 
uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy 
ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania 
sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. 

4. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Konferencji i jej program oraz zobowiązują się nie 
wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Konferencji. Organizator jest uprawniony do 
wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w 
szczególności:  

a) zakłócają przebieg Konferencji;  
b) podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w 
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uzasadnione interesy osób trzecich;  
c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia 

Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;  
d) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego 

wizerunek.  
 

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestników  
1. Uczestnik stacjonarny po przybyciu na miejsce Konferencji zobowiązany jest do potwierdzenia 

na stanowisku recepcyjnym na terenie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, swojego 
osobistego uczestnictwa w Konferencji. 

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP 
i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowana jest 
Konferencja oraz obowiązujących w tym czasie zasad reżimu sanitarnego.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas 
Konferencji oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach/torebkach/walizkach 
oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Konferencji, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

4. Personel Konferencji w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego 
oraz nieprzestrzegania obowiązujących w dniu Konferencji zasad reżimu sanitarnego jest 
uprawniony do:  

a) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania; 
b) żądania opuszczenia przez Uczestnika terenu Konferencji, 
c) wezwania właściwych służb w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika kwalifikuje się do 

takiej interwencji, w tym w szczególności, gdy stanowi zagrożenie dla pozostałych 
Uczestników lub personelu Konferencji lub mienia Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez 
Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz 
poleceń personelu Konferencji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Konferencji, Organizator może korzystać 
z monitoringu obejmującego cały teren Konferencji, jak i jego poszczególne fragmenty. Zasady 
stosowania monitoringu przez Organizatora określa zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z 16 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu monitoringu wizyjnego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim z późn. zm., dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

7. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować o tym personel Konferencji.    

 
§ 5 Wykłady 

1. Wykłady zostaną wygłoszone przez Uczestników wskazanych przez Organizatora (zwanych 
dalej „Prelegentami”).  

2. Prelegentem jest Uczestnik, który został poproszony przez Organizatora o wygłoszenie 
Wykładu i tę prośbę zaakceptował oraz najpóźniej do dnia 6 maja 2022 r., do godziny 23:59, 
przesłał Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres ksqb@im.uj.edu.pl, 
tytuł Wykładu, który zamierza wygłosić w czasie Konferencji. Dalszy kontakt mający na celu 
ustalenie szczegółów wystąpienia Prelegenta, będzie się odbywał w sposób uzgodniony przez 
Prelegenta z Organizatorem. 

3. Wygłoszenie Wykładu, jak i udzielenie Organizatorowi zezwoleń, upoważnień i licencji, o 
których mowa w § 5-7 Regulaminu, na korzystanie z Wykładu, w zakresie i na wszystkich 
wskazanych tam polach eksploatacji jest nieodpłatne i następuje na cele statutowe 
Organizatora. 

4. Udzielenie Organizatorowi zezwoleń, licencji, upoważnień, o których mowa w § 5-7 
Regulaminu jest dobrowolne, ale konieczne do zaprezentowania Wykładu. 
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§ 6 Prawa autorskie 

1. Prelegent ponosi pełną odpowiedzialność za formę i treść Wykładu.  
2. Prelegent zobowiązuje się do opracowania i prezentacji autorskiego Wykładu i gwarantuje, że 

Wykład nie będzie naruszał praw i dóbr osobistych osób trzecich, zawierał tez i poglądów 
nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, 
kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto 
niedopuszczalne jest propagowanie w treści Wykładu ideologii i symboliki związanej z 
ustrojami totalitarnymi, a także prezentowanie innej tematyki zakazanej przez powszechnie 
obowiązujące przepisy. 

3. Jeżeli jakąkolwiek część Wykładu stanowić będą elementy prawnie chronione, do których 
prawa nie będą przysługiwały Prelegentowi, Prelegent gwarantuje, że jest uprawniony do ich 
wykorzystania w zakresie niezbędnym do wygłoszenia Wykładu i udzielenia Organizatorowi 
licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, bez konieczności pozyskiwania przez 
Organizatora dodatkowych zgód i zezwoleń. 

4. Prelegent wyraża zgodę na jednorazową publiczną prezentację Wykładu Uczestnikom 
Konferencji, dokonaną przez Prelegenta w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

5. Organizator na życzenie Prelegenta i w miarę możliwości zobowiązany jest uszanować życzenie 
Prelegenta co do oznaczenia go jako osoby wygłaszającej Wykład. Ponadto Prelegent 
wygłaszając Wykład wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie go publiczności tj. Uczestnikom 
Konferencji. 

6. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora i/lub podmiotów 
działających na jego rzecz (zwanych dalej „Podmiotami uprawnionymi”), roszczeń mających 
związek z Wykładem lub jego poszczególnymi elementami, Prelegent: 

a) zwolni Organizatora i/ lub Podmioty uprawnione z przedmiotowych roszczeń, w 
zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia od osób trzecich praw do elementów 
prawnie chronionych Wykładu, w tym autorskich praw majątkowych, prawa 
wykonywania praw zależnych i praw pokrewnych do nich oraz poszczególnych ich 
elementów, a także do uzyskania od nich zezwoleń i upoważnień, o których mowa w 
niniejszym paragrafie oraz 

b) będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Organizatora i/lub Podmioty uprawnione z tytułu wystąpienia wobec nich z 
roszczeniami, o których mowa w pkt a) powyżej, w tym przede wszystkim, choć nie 
wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne 
wykorzystanie Wykładu lub bezprawne wykorzystanie ich poszczególnych elementów. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 
31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.  

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 
Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 
12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Konferencji KRAKOW SUMMER 

QUANTITATIVE BOOTCAMP, a także w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji, tj. 
na podstawie art. 6 ust. 1it. b RODO, na podstawie umowy zawartej poprzez 
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akceptację Regulaminu. Konferencja organizowana w dniach od 7 lipca 2022 r. do 10 
lipca 2022 r. przez Uniwersytet Jagielloński: Instytut Matematyki będzie odbywać się 
stacjonarnie. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, 
uczestnictwa w Konferencji. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne 
i organizacyjne w organizacji Konferencji.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu 
dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji, a także do czasu przedawnienia 
roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w ust. 3 lit. a).  

9. Pani/Pana dane osobowe podane w Formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane 
osobom trzecim.  

10. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora 
(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 
warunkach określonych w RODO.  

11. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

12. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: 
ksqb@im.uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 
Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Sekretariacie Instytutu Matematyki UJ, ul. Prof. 
Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.  

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania.  

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na Stronie Konferencji i 

wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. O odwołaniu Konferencji 

Organizator niezwłocznie poinformuje na Stronie Konferencji. Organizator nie będzie wobec 
Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do 
zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.  

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersja językowych- polskojęzycznej i 
anglojęzycznej, w razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązująca jest wersja polskojęzyczna 
Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, które jest prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu.  

5. Wszelkie spory podlegać będą jurysdykcji polskich sądów powszechnych właściwych dla 
siedziby Organizatora.  

 


