
Regulamin wydarzenia „Łódzkie Dni Informatyki 2022” 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady uczestnictwa w wydarzeniu pod 

nazwą „Łódzkie Dni Informatyki 2022” (zwanego dalej „Wydarzeniem”). Uzupełnienie 

Regulaminu stanowią dokumenty związane z Wydarzeniem, takie jak agenda Wydarzenia,  

a także inne, dotyczące spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami.  

2. Współorganizatorami Wydarzenia są: Politechnika Łódzka, Fundacja Politechniki Łódzkiej 

Administrator ICT Polska Centralna Klaster i Uniwersytet Łódzki (zwani w dalszej części 

Współorganizatorami). 

 

II. Termin i miejsce 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2022 roku. 

2. Wydarzenie organizowane jest na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  

i Automatyki Politechniki Łódzkiej (ul. Stefanowskiego 18, 90-537 Łódź), na Wydziale Fizyki  

i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 149/153, 90-001 Łódź) oraz na 

Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Stefana Banacha 22, 90-238 

Łódź) oraz w biurach firm skupionych w ICT Polska Centralna Klaster zwane w dalszej części 

Miejscami. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikami Wydarzenia mogą być studenci, uczniowie szkół średnich, jak i specjaliści z branży 

ICT. 

3. Rejestracja na Wydarzenie jest obowiązkowa i odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie www.lodzkiedniinformatyki.pl. Rejestracja jest odrębna 

na każdy wykład i warsztat danego dnia wydarzenia. Aby wziąć udział w wydarzeniach 

związanych z Łódzkimi Dniami Informatyki niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Dane konieczne do dokonania rejestracji:  

a. imię  

b. nazwisko 

c. e-mail, 

d. opcjonalnie numer telefonu komórkowego. 

5. Zarejestrowani na Wydarzenie Studenci, którzy wezmą udział w wykładzie / warsztacie  

i otrzymają potwierdzenie udziału poprzez uzyskanie pieczątki na identyfikatorze otrzymanym 

w rejestracji Wydarzenia. Potwierdzenia te będą podstawą do usprawiedliwienia nieobecności 

na równolegle odbywających się zajęciach w ramach toku studiów (według decyzji dziekanów 

wydziałów z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego). 

 

IV. Konkurs 

1. W ramach Łódzkich Dni Informatyki organizowany jest Konkurs dla Uczestników. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116, 

Administrator ICT Polska Centralna Klaster. 

3. Konkurs odbywa się podczas pierwszego i drugiego dnia wydarzenia, tj 15 i 16 listopada  

w godzinach 09:00-14:00.  

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i polega na: 
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a. Dokonaniu rejestracji na Łódzkie Dni Informatyki, 

b. Zrobieniu zdjęcia w jednym z Miejsc odbywania się wydarzenia i umieszczeniu zdjęcia 

opatrzonego hasztagiem #ŁDI2022 na swoim koncie na Instagramie 

(ogólnodostępnym). 

c. Przesłaniu linku do zdjęcia, o którym mowa w punkcie b. oraz imienia i nazwiska w 

wiadomości do profilu na Instagramie - klasterictlodz. 

d. Zdobyciu potwierdzenia udziału w co najmniej 3 wykładach / warsztatach, na 

identyfikatorze otrzymanym w rejestracji Wydarzenia i okazanie identyfikatora przy 

odbiorze nagrody. 

 

6. Nagrodzone zostaną osoby z największą ilością reakcji na umieszczone zgodnie z pkt. 5 

regulaminu. 

7. Właściwym w sprawach organizacyjnych konkursu i innych sprawach, których niniejszy 

regulamin nie uwzględnia jest Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra. 

8. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z Konkursem właściwym do jego 

rozstrzygnięcia jest Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra. 

9. Nagrody zostaną wręczone 15 i 16 listopada 2022 o godzinie 15:00 w Miejscu odbywania się 

wydarzenia po zakończeniu ostatniego danego dnia warsztatu. 

10. W przypadku nieodebrania nagrody osobiście o czasie i w miejscu wskazanym w pkt. 9 nagrody 

będzie można odebrać w siedzibie Organizatora w ciągu 7 dni od zakończenia Wydarzenia.  

11. Organizator nie przewiduje możliwości wysyłki lub odbioru nagród po zakończeniu Wydarzenia. 

 

V. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika. Wizerunek Uczestników. 

1. Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do Miejsca, w którym organizowane jest 

Wydarzenie.  

2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń i/lub 

oprogramowania rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na zarejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku w ramach 

Wydarzenia w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych. Organizatorowi przysługuje 

nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

fotografii oraz materiałów audiowizualnych w celu związanym ze statutową działalnością 

Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. na własnych stronach internetowych, 

w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych, a także przez 

przedstawicieli mediów w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Wydarzeniem, 

innymi Wydarzeniami i działalnością Organizatora, sponsorów i partnerów Wydarzenia (w tym 

poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie 

drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Wydarzenia może być też monitorowany ze 

względów bezpieczeństwa. 

4. Jeżeli Uczestnik nie udziela zezwoleń określonych w zdaniu poprzednim nie jest uprawniony do 

wzięcia udziału w Wydarzeniu.  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie 

charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne rozstrzyga sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora Wydarzenia. 

2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.  

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany  

ogłaszane będę w formie, w jakiej został on udostępniony pierwotnie. 

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia 

Organizatora do wyłączenia go z udziału w Wydarzeniu. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu  

Łódzkich Dni Informatyki 2022 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Niniejsza Informacja administratora zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku 

z uczestnictwem w Wydarzeniu. Informacja administratora zawiera informacje wymagane przez przepisy 

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 RODO).  

1. Rodzaj danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, 

stanowisko, województwo, kod pocztowy, miasto, ulica, numer telefonu, a także wizerunek.  

2. W przypadku modułu „junior”, dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty 

elektronicznej uczniów uzyskujemy od nauczycieli dokonujących zgłoszenia grupy. 

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, 

e-mail: kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl lub biuro@fundacja.p.lodz.pl. 

4. Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@fundacja.p.lodz.pl. 

5. Podstawami przetwarzania danych są: 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w treści zgody w oparciu o art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, 

- realizacja czynności niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o czym mowa w art. 6 

ust. 1 li. b RODO, 

- obowiązek prawny polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia operacji 

finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit c 

RODO, 

- prawnie uzasadnione interesy polegające na obronie przed roszczeniami oraz dochodzeniu roszczeń, na 

realizacji statystyk, pomiarów jakości i skuteczności działań w celu stałego podnoszenia jakości, zwiększania 

dostępności Wydarzenia i liczby jego uczestników oraz umożliwienia szerokiemu kręgowi osób 

nieodpłatnego uczestnictwa w Wydarzeniu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w. wym. celów, 

lecz nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, chyba że zgodnie z prawem wymagane lub dozwolone jest 

przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. 

7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne o udziału w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Łódzkich Dniach Informatyki. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu  

Łódzkich Dni Informatyki 2022 

 

 

POLITYKA COOKIES 

1. Serwis www.lodzkiedniinformatyki.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, 

z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania 

ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Info-Prog z siedzibą w Andrespol-Stróża, ul. Gruszowa 37, 

działający na zlecenie Fundacji Politechnik Łódzkiej. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 

urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną 

do jego indywidualnych potrzeb;  

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 

ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  

d) wyświetlania reklam. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) 

oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 

strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 

cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 

w ramach Serwisu;  

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych Serwisu;  

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 

z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;  

e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.  

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 

plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

http://www.lodzkiedniinformatyki.pl/


automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować 

o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje 

o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 

(przeglądarki internetowej).  

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.  

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą 

być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

 


