
Regulamin konferencji „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości.” 
(dalej: „Regulamin”) 
 

1. Konferencja „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości.”, zwana w dalszej części Regulaminu „Konferencją”, 
poświęcona jest tematowi kompetencji przyszłości i jest realizowana wspólnie z czterema instytucjami 
Województwa Małopolskiego: Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Konferencja przeprowadzona będzie w dwóch  częściach. Pierwsza, 
odbyła się w dniu 24 czerwca 2020 r. w godz. 11.00-16.00 i w związku z aktualna sytuacją epidemiologiczna została 
przeprowadzona online. Druga część Konferencji odbędzie się w dniu 5 października 2020 r. w godz. 9.00-16.30 
i przeprowadzona zostanie również w formule online. 

2. Osoby biorące udział w Konferencji akceptują poniższy Regulamin.  
3. Organizatorem Konferencji jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-

233 Kraków.  
4. Partnerami Konferencji są: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Lubelskiej 23, 30-003 

Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 32, 30-070 Kraków oraz 
Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą przy placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków.  

5. W ramach drugiej części Konferencji odbędzie się transmisja online z trzech wystąpień zaproszonych ekspertów: 
Zuzanny Skalskiej*, Huberta Kaszyńskiego i Barbary Worek oraz Open Space Technology, zgodnie z programem 
Konferencji zamieszczonym na stronie mik.krakow.pl/wspolpraca. 

6. Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji poprzez formularz 
elektroniczny zamieszczony na stronie mik.krakow.pl/wspolpraca. Rejestracja na drugą część Konferencji 
rozpoczyna się w dniu 14 września 2020 r. o godz. 10.00, a kończy się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 16.00 
lub z dniem wyczerpania limitu miejsc.       

7. Rejestracja na Konferencję i udział w Konferencji są jednoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

8. Osoba dokonująca rejestracji poprzez formularz elektroniczny podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail 
oraz nazwę instytucji). Administratorem danych osobowych jest Organizator. W celu uzyskania informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z panem Tomaszem Włodarskim: 
wlodarski@mik.krakow.pl, tel.: 533 310 438. Pełni on funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Organizator 
przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6. punkt 1c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(dalej RODO). Punkt ten mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, ponieważ Organizator realizuje 
obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej. Po zakończeniu Konferencji dane osobowe zostaną przez 
Organizatora usunięte. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem systemu 
dostarczanego przez Google Ireland Ltd, który wykorzystywany jest do wysyłki e-mailowej oraz przechowywania 
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by Organizator mógł zapewnić 
bezpieczny udział w Konferencji osobie, której dane są przetwarzane. Każda osoba może swoje dane sprawdzać, 
poprawiać, zmieniać lub usuwać. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. W przypadku wątpliwości, można też wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Program Konferencji może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
10. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na stronie internetowej mik.krakow.pl/wspolpraca. 
11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie mik.krakow.pl/wspolpraca. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie 

z chwilą jego opublikowania na stronie mik.krakow.pl/wspolpraca. 
 
 
 

* 
Prawa Autorskie dotyczące wystąpienia Zuzanny Skalskiej na konferencji  

„Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości” 5 października 2020 r. 
 
1. Celem uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że autorskie prawa majątkowe do prezentacji przedstawionej w trakcie 

wykładu on-line, wygłoszonego podczas konferencji „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości” pozostają na 
wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przy Zuzannie Skalskiej.   

2. Prezentacja przedstawiona w trakcie wykładu on-line przez Zuzannę Skalską jest jednorazowym wydarzeniem, które nie 
może być kopiowane ani w żadnej formie rozpowszechniane przez uczestników konferencji „Współpraca. Wokół 
kompetencji przyszłości” bez zgody Zuzanny Skalskiej i dotyczy to w szczególności zakazu: 
a. trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotnienia prezentacji przedstawionej w trakcie wykładu on-line 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
b. tłumaczenia, przystosowywania, opracowania, łączenia z innymi utworami, zmiany układu lub dokonywania 

jakiejkolwiek innej zmiany prezentacji przedstawionej w trakcie wykładu on-line; 
c. rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu prezentacji przedstawionej w trakcie wykładu  on-line lub sporządzania 

jej kopii; 
d. wprowadzania prezentacji przedstawionej w trakcie wykładu on-line do pamięci komputerów oraz do Internetu; 
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e. publicznego wykonywania, wyświetlania, odtwarzania prezentacji przedstawionej w trakcie wykładu  on-line, 
w całości lub w części; 

f. wykorzystywania prezentacji przedstawionej w trakcie wykładu on-line w jakichkolwiek  działaniach reklamowych, 
promocyjnych i publikowanych materiałach. 

3. Wszyscy uczestnicy konferencji „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”, biorący udział w wykładzie on-line 
Zuzanny Skalskiej są zobowiązani do przestrzegania praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 1-2 powyżej.  

4. Za naruszenie praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, w tym za ich skopiowanie 
i rozpowszechnianie bez zgody Zuzanny Skalskiej, przysługuje kara umowna, w wysokości 5000,00 zł, za każde naruszenie, 
co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zuzannę Skalską odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 

 


