
Regulamin Konferencji Susza i migracje. Jak innowacje technologiczne mogą wesprzeć nas w walce 

z najpoważniejszymi wyzwaniami współczesności? 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa sposób organizacji i udziału w 

Konferencji Susza i migracje. Jak innowacje technologiczne mogą wesprzeć nas w walce z 

najpoważniejszymi wyzwaniami współczesności? (zwanej dalej: Konferencją).  

2. Organizatorem Konferencji są Słuchacze XXXII Promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (zwani dalej: Organizatorem).  

3. Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w formie wskazanej przez Organizatora, 

uwzględniającej aktualną sytuacją epidemiczną.  

4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

5. W ramach Konferencji odbędą się 2 panele tematyczne wg. Programu stanowiącego załącznik 

do Regulaminu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Konferencji z przyczyn 

niezależnych.  

7. W celu wzięcia udziału w Konferencji konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail 

wskazany przez Organizatora w materiałach informacyjno-promocyjnych.  

8. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 7 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 

kwietnia 2022 r.  

9. W odpowiedzi na zgłoszenia, o których mowa w pkt 7 Organizator do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

do godz. 8:00 prześle link umożliwiający udział w Konferencji wraz z instrukcją.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych 

w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 7.  

11. Wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7 oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konferencyjnych, 

a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz 

wszelkich innych wskazań przekazanych przez Organizatora.  

12. Wszelkie oficjalne informacje dotyczące Konferencji umieszczane będą na stronie internetowej 

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego (https://ksap.gov.pl) oraz w mediach społecznościowych, na profilu KSAP 

(https://www.facebook.com/krajowaszkola).  

13. O fakcie ewentualnego odwołania Konferencji, osoby, które wysłały zgłoszenie, o którym mowa 

w pkt 7 zostaną niezwłocznie poinformowane.  

14. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informujemy, że:  

 

https://ksap.gov.pl/
https://www.facebook.com/krajowaszkola


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 (dalej: RODO). 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy 00-922) przy ulicy Wawelskiej 56. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iod@ksap.gov.pl.  

3) Celem i podstawą przetwarzania jest możliwość wykorzystania wizerunku w celu promocji 

działalności statutowej KSAP – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) Podanie danych jest dobrowolne, wyrażenie zgody jest równoznaczne z udostepnieniem 

swojego wizerunku oraz pozostałych danych osobowych w trakcie trwania wydarzenia. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez KSAP do momentu wycofania zgody. 

6) Zgodę można wycofać przesyłając informacje na adres: iod@ksap.gov.pl. 

7) Dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Dane mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym, działającym na 

zlecenie Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych 

umów powierzenia, w tym podmiotom realizującym czynności obsługi IT lub podmiotom 

współpracujące z KSAP w procesie publikacji materiałów.  

8) Przysługuje mi prawo do: 

a. wycofania zgody, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

c. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia do innego 

administratora, usunięcia danych, graniczenia przetwarzania danych, wniesienia 

sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO. 

 

9) Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 


