
Regulamin konferencji Mini Dni Kariery WSEI 

  

I Postanowienia ogólne  

 

§1   

Organizatorem konferencji Mini Dni Kariery, zwanej dalej Konferencją, jest Biuro Karier Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą przy ul. św. Filipa 17, 31-155 Kraków, zwane dalej 

Organizatorem.  

§2  

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie 

https://www.facebook.com/minidnikariery, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji prosimy 

kierować drogą elektroniczną na adres: mkowalczyk@wsei.edu.pl. Organizator zastrzega sobie prawo 

do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami i prelegentami Konferencji 

za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres mailowy lub telefonicznie.  

§3  

Celem Konferencji Mini Dni Kariery jest umożliwienie poznania pracodawców - w nieformalnej 

atmosferze - przez studentów WSEI. 

 

II Warunki wzięcia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika  

 

§4  

a. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji  

b. rejestracja na Konferencję odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem strony 

internetowej evenea.pl, skąd należy pobrać darmowy bilet na wydarzenie  

c. liczba miejsc jest ograniczona  

Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd 

Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji, lub 

naruszenie jej bezpieczeństwa.  

Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje 

Organizator.  

Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji uczestników.  

Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w 

formie elektronicznej na adres mkowalczyk@wsei.edu.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia 

zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie 

dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną 

powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.  



Ocena przesłanych przez uczestników odpowiedzi nastąpi w procesie weryfikacji zgłoszeń przez 

Organizatora.  

Wyniki weryfikacji zgłoszeń zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

§5 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o 

Ochronie Danych (RODO), wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem 

w Konferencji Mini Dni Kariery i następnych jej edycjach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnicy mają 

prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.  

Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych 

osobowych, w tym adresów e-mail, oraz wizerunku utrwalonego podczas Konferencji i na 

wykorzystywanie ich w działaniach służących marketingowi, promocji i informowaniu o Konferencji i 

jej przyszłych edycjach oraz służących marketingowi sponsorów Konferencji  

Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych 

materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów, prezentacji oraz materiałów 

audiowizualnych ich autorstwa, treści przeprowadzonych wykładów, w działaniach marketingowych 

prowadzonych przez Organizatora.  

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez 

Organizatora.  

   

III Warunki ogólne  

  

§6  

Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Informatyki w Krakowie z siedzibą przy ul. św. Filipa 17, 31-155 Kraków. Dane osobowe  Uczestników 

wykorzystywane będą w celach opisanych w niniejszym regulaminie do czasu cofnięcia przez nich 

zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.  

Zgody mogą zostać w każdym czasie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość 

email na adres mkowalczyk@wsei.edu.pl.   

Odwołanie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika może być cofnięte jedynie na przyszłość, co 

oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w tym zakresie, Biuro Karier nie może wykorzystywać 

wizerunku uczestnika, w tym rozpowszechniać go w żadnych materiałach oprócz tych, w których na 

moment złożenia oświadczenia o cofnięciu zezwolenia wizerunek został już wykorzystany.  

W przypadku wykorzystania wizerunku tego uczestnika na stronach internetowych, należących do 

Biura Karier i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, w mediach społecznościowych i 

portalach internetowych – w innej formie niż określona w ust. wyżej, niniejsza zgoda może zostać  



cofnięta również ze skutkiem wstecznym, o ile nie naraża Biura Karier i Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Informatyki w Krakowie na szkodę lub o ile usunięcie materiałów wykorzystujących wizerunek nie jest 

nadmiernie utrudnione.  

Wysyłając zgłoszenie uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące 

jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby 

przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej bądź konieczność 

hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.  

Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem 

swego stanu zdrowia podczas trwania Konferencji.  

Osoby niepełnosprawne, które ze względu na stopień swojej niepełnosprawności mogą mieć problem 

z samodzielnym uczestnictwem w Konferencji, proszone są o przyjście w towarzystwie osoby 

asystującej (opiekuna).  

Opiekun osoby niepełnosprawnej, podobnie jak pozostali uczestnicy Konferencji, zobowiązany jest do 

akceptacji niniejszego regulaminu.  

O przybyciu w towarzystwie opiekuna należy poinformować Organizatora drogą e-mailową do 2 dni od 

zarejestrowania się na Konferencję.  

Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, 

w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.  

   

IV Konkursy  

  

§7 

W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.  

Prawo do udziału w konkursach mają osoby nieposiadające statusu Organizatora ani 

Współorganizatora, niebędące pracownikami ani współpracownikami Organizatora bezpośrednio 

oddelegowanymi do przygotowania Konferencji.  

   

V Postanowienia końcowe  

  

§8 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji Konferencji.  

Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konferencji, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.  



Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.  

Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie 

obowiązującego.  

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z 

udziałem w Konferencji. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie 

nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają 

skontaktowanie się nimi przez Organizatora.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika nieprawdziwych danych 

lub danych innej osoby.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 

uczestnikami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych 


