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Regulamin Konferencji Naukowej 

pt. „Mediacje w postępowaniu administracyjnym i sądowym” 

Wrocław, 14 grudnia 2018r. 

 

 

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Konferencja Naukowa pt. „Mediacje w postępowaniu administracyjnym i sądowym”, 

zwana w dalszej części Regulaminu „Konferencją", odbywa się 14 grudnia 2018 r. r. w 

siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29/31 we 

Wrocławiu. 

1.2. Dokładne miejsce odbywania konferencji (sala) oraz harmonogram zostaną podane na 

plakacie informacyjnym, oficjalnej stronie organizatora oraz w wiadomościach 

potwierdzających uczestnictwo. 

1.3. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Prawa WSB we Wrocławiu pod opieką 

merytoryczną dr Joanny Filaber – opiekuna Koła Naukowego. 

1.4. W skład Komitetu Naukowego konferencji wchodzą: 

➢ prof. dr hab. Marian Noga - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 

➢ prof. dr hab. Andrzej Śmieja - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 

➢ prof. dr hab. Tomasz Jurek - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,  

➢ prof. dr hab. Jolanta Blicharz – Uniwersytet Wrocławski, 

➢ dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr. - Uniwersytet Wrocławski, 

➢ doc. dr Alina Czapiga – Uniwersytet Wrocławski,  

➢ dr hab. Zbigniew Jurczyk, prof. WSB - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 

➢ dr Jakub Trnka - Uniwersytet Medyczny, Mediator/Dolnośląska Izba Lekarska, 

➢ dr Radosław Kamiński  - Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 

➢ dr Joanna Filaber-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Menadżer Kierunku Prawo 

➢ dr Anna Orzeł -  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Mediator/Arbiter. 

 

1.5. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą: 

➢ dr Joanna Filaber- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – przewodniczący, 

➢ mgr Anna Wodecka -Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu- z/c przewodniczącego, 

➢ dr Paweł Falenta  -Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 

➢ mgr Paweł Jagielski -Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. 

 

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa 

2.1. Uczestnikami Konferencji są studenci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni 

szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, doktoranci, 

mediatorzy, praktycy życia gospodarczego oraz inne zainteresowane osoby. 

2.2. Udział w konferencji zarówno dla uczestników czynnych jak i biernych jest bezpłatny. 
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2.3. Skuteczne dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji: czynnego i biernego wymaga 

wypełnienia formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej 

konferencji. Link do formularza zapisu: 

https://www.wsb.pl/wroclaw/formularz/konferencja-naukowa-mediacje-w-p. 

Referaty można zgłaszać do dnia 09.12.2018 r., zapisu dla biernych uczestników 

prowadzone są do 12.12.2018 r. 

2.4. Udział bierny i czynny, zwolniony jest z jakichkolwiek opłat. Organizator nie 

pokrywa kosztów dojazdu i noclegu. 

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do 

formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego. Organizator 

zobowiązuje się do utajnienia wszystkich informacji (danych) uzyskanych od 

rejestrującego, za wyłączeniem danych przeznaczonych do wpisu w katalogu 

konferencyjnym oraz umieszczonych w publikacji pokonferencyjnej. 

2.6. Po dokonaniu zgłoszenia na stronie internetowej, po 09 grudniu 2018 r. przesłany 

zostanie zwrotny mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.  

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń w zakresie uczestnictwa 

czynnego pod kątem tematyki oraz możliwości organizacyjnych konferencji. 

2.8. Współautorami referatu nie może być więcej niż dwóch uczestników konferencji. 

2.9. Uczestnik Konferencji może zrezygnować z uczestnictwa w niej. Oświadczenie  

o rezygnacji z udziału w Konferencji powinno być dokonane w formie pisemnej na adres 

wskazany w pkt. 2.3. 

2.10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konferencji oraz odwołania jej 

 w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych osób będzie mniejsza niż 15, a także wówczas, gdy 

wystąpią inne przyczyny od niego niezależne.  

2.11. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych z nim zawartych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) z Rozporządzeniem 

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 (Dz. U. UE L 

119/1) na potrzeby rekrutacji do udziału, promocji, realizacji konferencji. Osobie 

zgłaszającej przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych; do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych 

– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; do żądania usunięcia 

danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy Twoim 

zdaniem nie ma podstaw abyśmy je dalej przetwarzali; do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do 

przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

2.12. Udział w konferencji oznacza również wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku 

zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.  

 

https://www.wsb.pl/wroclaw/formularz/konferencja-naukowa-mediacje-w-p
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3. Porządek konferencji oraz zasady wystąpień 

3.1. Konferencja, która odbywa się 14 grudnia 2018 r. Składa się z czterech sesji  plenarnych 

(paneli), zakończonych dyskusją. Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany 

Uczestnikom drogą mailową najpóźniej cztery dni przed wyznaczonym terminem konferencji. 

3.2. W ramach konferencji zostaną zrealizowane następujące Panele: 

I. PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – „Mediacje jako sposób rozwiązywania 

sporów” 

II. PANEL NAUKOWO – EKSPERCKI – „Mediacje w postępowaniach sądowych”. 

III. PANEL NAUKOWO – EKSPERCKI – „Mediacje w postępowaniach 

administracyjnych i praktyce życia społeczno – gospodarczego”. 

IV. PANEL WARSZTATOWY – „Mediacje w ujęciu praktycznym”: 

• Warsztat 1 Narzędzia mediatora w pracy prawnika, 

• Warsztat 2 Mediacja dla prawnika w praktyce, 

• Warsztat 3 Rola mediatora w sprawach błędów medycznych. 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego 

niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze 

strony Organizatora. 

3.4. Dla uczestników Panelu Studencko – Doktoranckiego mogą zostać przewidziane nagrody 

za najlepsze wystąpienia ufundowane przez organizatora lub inne podmioty. 

 

4. Postanowienia końcowe 

 

 4.1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów 

porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem  

a Organizatorem. 

4.2. O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

 

Do zastosowania w następujących miejscach: formularze www, strony www, Experia, 

portale społecznościowe, przez które organizowane są konkursy. 

Pola zaznaczone na żółto oznaczają konieczność wprowadzenia danych konkretnego 

podmiotu. 

  

 Opiekun Koła Naukowego PRAWA WSB 

Wrocław 

Menadżer Kierunku Prawo i Prawo w 

biznesie 

dr Joanna Filaber 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

  

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK 

MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

przy ul. Fabrycznej 29-31. 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących 

Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.pl. 

W JAKIM CELU I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

OSOBOWE? 

PRZEPROWADZENIE KONFERENCJI 

Twoje dane będziemy przetwarzali w celu realizacji konferencji na podstawie Twojego 

zgłoszenia do konferencji oraz na podstawie przepisów prawa. 

Twoje dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 

mogących wyniknąć z udziału w konferencji.  

CEL MARKETINGOWY 

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez 

Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia 

zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, 

wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Aby zapewnić Ci najwyższy standard obsługi, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane 

na nasze zlecenie podmiotom, które je  przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.  

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Masz prawo: 

● dostępu do treści Twoich danych, 

● do sprostowania Twoich danych, 

● do usunięcia Twoich danych,  

● do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 

● do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

mailto:iod@wsb.pl
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● do przenoszenia danych, 

● do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.  

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I 

PREFERENCJI? 

Podane przez Ciebie dane osobowe analizujemy w taki sposób, by przedstawić ofertę 

dopasowaną do Twoich potrzeb. 

 

 

 


