
Regulamin IT Academic Day 2019 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. IT Academic Day, zwane dalej wydarzeniem, jest konferencją naukową, która odbędzie 

się w dniu 10.12.2019 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w 

Szczecinie na Wydziale Informatyki, ul Żołnierska 52 w godzinach 7:30 – 15:00. 

2. Wśród zarejestrowanych i spełniające wymogi uczestników zostaną rozlosowane 

nagrody rzeczowe.  

3. Organizatorem losowania jest Studenckie Koło Naukowe „Grupa.NET” działające na 

Wydziale Informatyki ZUT. 

 

§ 2.Warunki wzięcia udziału w losowaniu 

1. Pierwszym warunkiem wzięcia udziału uczestnika w losowaniu jest zarejestrowanie się 

do dnia 08.12.2019 do godziny 23:59 na stronie https://evenea.pl/event/itad2019/ 

2. Drugim warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność na co najmniej 3 

wykładach. W przypadku odbywania się dwóch wykładów w tym samym czasie to 

uczestnik sam decyduje, na który wykład chce się udać. 

3. Trzecim i ostatnim wymogiem do wzięcia udziału w losowaniu nagród jest konieczność 

zdobycia 6 naklejek z 8. Naklejki zdobywa się poprzez aktywne rozmowy z firmami. 

Każdy uczestnik otrzyma przy rejestracji kartkę, na którą powinien naklejać naklejki. 

Około godziny 14:30 organizatorzy wydarzenia będą zbierać kartki od uczestników. 

4. Sprawdzanie obecności rozpoczyna się na 15 minut przed planowanym wykładem. W 

momencie zakończenia sprawdzania obecności oraz rozpoczęcia wykładu nie jest już 

możliwe dopisywanie osób do listy obecności. 

 

§ 3. Zadania komisji losujące, skład komisji i losowanie nagród. 

1. W skład komisji losującej wchodzą członkowie SKN „Grupa.NET”. 

2. Każda zarejestrowana osoba ma takie same szanse wygrania nagrody co inni uczestnicy 

o ile spełnia punkt 2 i 3 paragrafu 2. 
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3. Każda osoba może wylosować maksymalnie 1 nagrodę. 

4. Nagroda z konkursu z fanpage’u https://www.facebook.com/ITADSzczecin  nie zalicza 

się do nagród losowanych podczas konferencji. 

5. Członkowie SKN „Grupa.NET” nie biorą udziału w losowaniu nagród. 

6. Losowanie nagród odbędzie się na auli 126 w godzinach 14:30 – 15:00. 

7. Po każdorazowym wylosowaniu imienia i nazwiska zostaną one wyczytane na głos. 

Jeżeli po dwukrotnym wyczytaniu osoba się nie zgłosi to nagroda podlega kolejnemu 

losowaniu. 

8. Raz wylosowana osoba nie bierze ponownego udziału w losowaniu. 

9. Jeżeli wyczytana osoba nie zgłosi się to jej szansa na nagrodę przepada. Nie jest 

możliwe późniejsze zgłoszenie się po nagrodę. 

 

§ 4. Zwolnienia z zajęć 

1. Każda zarejestrowana osoba, uczęszczająca na jeden z wydziałów 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzyma 

zwolnienie z zajęć odbywających się w godzinach konferencji pod warunkiem: 

a. Obecności na co najmniej 3 prelekcjach 

b. Wypełniła formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: 

https://evenea.pl/event/itad2019/ 

2. Lista zwolnionych osób zostanie opublikowana na stronie SKN „Grupa.NET” 

http://itad.zut.edu.pl/ w odpowiednim czasie. 

 

§ 5. Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

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), SKN „Grupa.NET” informuje: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest SKN „Grupa.NET”. 
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2. Administrator danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 

z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

dotnet.zut@outlook.com 

3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 

konferencji i konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. 

6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  partnerom strategicznym SKN 

„Grupa.NET” oraz firmom biorącym udział w wydarzeniu z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą przez okres 4 miesięcy od terminu konferencji. 

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować, iż dana osoba nie weźmie udziału 

w losowaniu nagród. 

Wszystkie nieodpowiednie zachowania przyjęte w normach społeczno-kulturowych 

mogą skutkować wyrzuceniem uczestnika z wydarzenia (wulgarne zachowania, 

prowokacje, zakłócanie porządku, itp). 

2. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką osoby dorosłej bądź posiadać 

odpowiednie zaświadczenie od opiekunów prawnych, pozwalające im na samodzielny 

pobyt na konferencji. 
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3. Dane osobowe przekazane organizatorom przez uczestników konferencji będą 

przetwarzane w celu realizacji losowania oraz wyłonienia zwycięzców. Na przekazany 

adres e-mail SKN „Grupa.NET” zastrzega sobie prawo do wysyłania materiałów 

reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem 

uczestnictwa w losowaniu i otrzymaniu nagrody.  

4. Rejestracja na stronie https://evenea.pl/event/itad2019/ jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu IT Academic Day 2019. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do SKN „Grupa.NET”. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania losowania nagród 

bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowania 

wyłącznie na stronie internetowej Grupy.NET www.dotnet.zut.edu.pl oraz profilu 

Facebook https://www.facebook.com/WIZUT.NET/ 

7. Udział w losowaniu nagród jest równoznaczny z podpisaniem oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osoby 

niepełnoletniej- przez rodzica lub opiekuna prawnego (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm .)) oraz wykorzystania 

wizerunku na potrzeby promocji Grupa.NET / art. 81 Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 
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