
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2023  

Dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z dnia 7.03.2023 r.  

w sprawie Regulaminu  konferencji „Budowanie i dbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli” 

 

 

 

Regulamin Konferencji „Budowanie i dbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Konferencja „Budowanie i dbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli”, zwana w dalszej części 

Regulaminu Konferencją, odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. w Krakowie w Sali konferencyjnej 

przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". 

1.2. Organizatorem Konferencji jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.  

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz 

zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i 

obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

2. Uczestnictwo w Konferencji 

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie 

karty zgłoszenia i uczestnictwa w konferencji dla nauczycieli i rodziców za pośrednictwem formularza  

(znajdującego się na stronie internetowej Organizatora) stanowiącego załącznik 1 do niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w karcie zgłoszenia 

danych osobowych.  

2.2. Rejestracja uczestnictwa wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu 

e-mail, nr telefonu, nazwy i typu placówki z jej adresem.  

 

3. Wykorzystanie wizerunku 

3.1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg 

w celu udokumentowania Konferencji i promocji wydarzenia w ramach swojej działalności, które 

mogą być rozpowszechniane w różnych formach, m.in. za pośrednictwem stron internetowych, 

materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych zgodnie z 

przepisami obowiązującego prawa. Wiąże się to z rozpowszechnianiem wizerunku osób 

uczestniczących w ww. wydarzeniach.  

3.2. W zgodzie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. art. 81 ust. 

2. pkt 2 ww. ustawy zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie 

szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

Organizator konferencji przewiduje skorzystanie z ww. przepisu. 

3.3. Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych 

powyżej celach na podstawie zasady art. 81 ust. 2. pkt 2  Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, nie będą uczestniczyć w fotorelacji lub zapisie filmowym proszone 

są o zgłoszenie tego faktu do Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia. 

3.4. Wykorzystanie Państwa wizerunku i jego upublicznienie w innych przypadkach niż jako szczegół 

całości np.: zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej lub plenerowej będzie się wiązał z 

uzyskaniem od Państwa odrębnej zgody na zasadach określonych w tej zgodzie na zasadzie 

dobrowolność.  

 

4. Dane osobowe 

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

4.2. Dane osobowe wskazane przez Uczestnika Konferencji są traktowane jako informacje poufne i 



 

 

służą tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, w tym m.in. w stworzenia listy Uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa w 

Konferencji oraz komunikacji. 

4.3. Na etapie zgłoszenia, rejestracji na konferencję jej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konferencji zgodnie z 

informacjami zawartymi w Regulaminie. Klauzula informacyjna zawierająca informacje 

dotyczące przetwarzania danych znajduje się w formularzu zgłoszeniowym w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

4.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do uczestnictwa w ww. wydarzeniu. 

 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na 

Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, 

Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji. 

5.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5.4. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 


