
REGULAMIN 

Konkursu na wystąpienie w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas  
VII Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku  

pt. „Prawo Nowych Technologii” w dniu 17.11.2022 roku 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs na Wystąpienie, zwany dalej Konkursem, podczas VII Konferencji Naukowej 
Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo Nowych Technologii”, zwanej 
dalej Konferencją organizowany jest przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku. 

2. Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 roku. 

§ 2 
Uczestnicy 

1. Uczestnikami Konkursu są aplikanci adwokaccy wszystkich izb adwokackich  
w Polsce, studenci i doktoranci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych  
w Polsce, a także absolwenci, którzy najpóźniej z dniem Konferencji kończą 35 lat. 

§ 3 

Przystąpienie do konkursu 

1. Aplikanci adwokaccy przystępują do Konkursu w następstwie wyznaczenia przez 
zaproszone izby adwokackie w Polsce jednego reprezentanta izby. 

2. Zaproszona izba adwokacka zgłasza Organizatorowi drogą mailową udział swojego 
przedstawiciela w Konkursie, wskazując dane personalne aplikanta. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu, w tym aplikanci adwokaccy oddelegowani przez Izbę, 
obowiązani są nadesłać w określonym przez Organizatora terminie i trybie abstraktu 
wystąpienia o tematyce związanej z Konferencją i karty zgłoszeniowej. 



4. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 500 słów. 

5. Abstrakt należy przesłać w formacie PDF do dnia 9 października 2022 roku na adres: 
piakonferencja@gmail.com. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osobę w nim 
uczestniczącą zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz przetwarzania 
przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach 
marketingowych związanych z Konkursem (Rozporządzenie 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). 

7. Osoba przystępująca do konkursu potwierdza zgodność z prawdą nadesłanych danych. 

8. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją pracy. 

§ 4 

Weryfikacja zgłoszenia 

1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej poprzez wysłanie 
informacji drogą elektroniczną na adres wskazany w Zgłoszeniu konkursowym. 

2. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu dokumentacji 
aplikacyjnej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się  
z Organizatorem. 

§ 5 

Komitet Konkursowy 

1. Prace ocenia powołany przez Organizatora Komitet Konkursowy. 

2. Rozstrzygnięcie Komitetu Konkursowego jest ostateczne. 

§ 6 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 



1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Konferencji www.adwokatura.gdansk.pl, do 
dnia 16 października 2022 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. 

2. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas Konferencji  
w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego  
w dniu 17 listopada 2022 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut. 

3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania autorom najlepiej ocenionych 
przez Komitet Konkursowy prac umieszczenia ich artykułu w publikacji 
pokonferencyjnej. 

§ 7 

Koszty udziału w Konkursie 

Koszty udziału w Konkursie tj. przejazd i zakwaterowanie pokrywają uczestnicy Konkursu 
we własnym zakresie. 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą 
przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).  

2. Administratorem danych osobowych jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, 
adres: ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk.  

3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego 
Regulaminu, lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konferencji, na podstawie 
art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem 
koniecznym udziału w konferencji. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym 
do przystąpienia lub realizacji Konferencji oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w konferencji.  

4. Uczestnik posiada prawo:  
a)  dostępu do treści swoich danych,  



b)  sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,  
c)  żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do 
celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której 
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której 
dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa,  
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy 
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – 
do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,  
e)  przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,  
f)  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię  
i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
funkcja/stanowisko/uczelnia. 

6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim za wyjątkiem Organizatora oraz współpracowników Administratora 
świadczących usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Uczestnika 
oraz dostawców usług Administratora. 

7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO; 

8. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej 
zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń 
z tytułu niniejszej konferencji.  

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 



Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga 
Organizator. 



Załącznik nr 1 

*Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE  
w Konkursie na wystąpienie w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów 
podczas VII Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku 

pt. „Prawo Nowych Technologii” w dniu 17.11.2022 roku

Imię i nazwisko: 

Izba adwokacka/Uczelnia, kierunek, rok studiów: 

Tytuł wystąpienia: 

Adres korespondencyjny: 

Adres e-mail: 

Numer telefonu: 

Uwagi: 


