REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PROJEKT ORGANIZACJI
STUDENCKIEJ UMCS
Preambuła
Konkurs ma na celu wyłonienie Najlepszego projektu organizacji studenckiej UMCS,
który w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju nauki, kultury lub sportu w roku
akademickim 2020/2021 oraz promocji samego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady udziału w
konkursie na Najlepszy projekt organizacji studenckiej UMCS, zwany dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą
przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie (20-031), dalej jako „Organizator”.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje na temat
Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnych stronach internetowych i w
mediach społecznościowych Organizatora.
4. Wzięcie udziału w Konkursie (jako organizacje zgłaszające kandydaturę koła
reprezentowane przez 1 wybranego przez koło członka – dalej łącznie jako
„Uczestnicy”) jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego
akceptacją.
5. Uczestnik możne zgłosić do Konkursu kandydaturę wyłącznie organizacji
studenckiej, do której należy. Zgłaszany projekt będzie w dalszej części
Regulaminu nazywany również „Projektem”.
6. Uczestnikami (zgłaszającymi) Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
7. Spośród dokonanych zgłoszeń Projektów Kapituła Konkursu (zwana dalej
„Kapitułą”), wyłoni 1 (słownie: jeden) najlepszy projekt organizacji studenckiej
UMCS, zrealizowany w roku akademickim 2020/2021, który w szczególny
sposób przyczynił się do rozwoju nauki, kultury lub sportu oraz promocji
samego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Organizator nie zwraca ewentualnych
kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
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§ 2. Harmonogram Konkursu
Konkurs organizowany będzie od dnia 10 maja 2022 r. następującymi etapami:
1. 10 maja – 23 maja – zgłoszenia do Konkursu;
2. 24 maja – 8 czerwca – obrady Kapituły Konkursu;
3. 9 czerwca – ogłoszenie wyników i uroczysta gala.
§ 3. Zgłoszenia do Konkursu
1. Zgłoszenie projektu organizacji studenckiej do tytułu Najlepszy projekt organizacji
studenckiej 2020/2021 polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który
zawiera:
1) tytuł zgłaszanego projektu;
2) okres realizacji;
3) krótki opis zgłaszanego projektu (do 1000 znaków);
4) nazwisko i imię osoby zgłaszającej;
5) nazwę organizacji studenckiej, do której przynależy zgłaszający
2. Zgłoszenie projektu do Konkursu można dokonać w formie elektronicznej
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
internetowej https://forms.office.com/r/1kJDDVR4Jx;
3. Jedno zgłoszenie (jeden formularz zgłoszeniowy) może zawierać jedną
kandydaturę.
4. Osoba zgłaszająca poprzez czynność wysłania formularza zgłoszeniowego
potwierdza prawdziwość i zgodność ze stanem rzeczywistym danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym.
§ 4.Ocena zgłoszeń
1. Do oceny zgłoszeń zostanie powołana Komisja Konkursu, zwana dalej „Komisją”,
w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
2. Członkowie Komisji zajmują się prawidłowym przebiegiem Konkursu,
interpretacją postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z
przebiegiem Konkursu.
3. Na etapie wstępnej oceny Komisja:
1) sprawdzi kompletność, poprawność, danych przedstawionych w
formularzach zgłoszeniowych;
2) uzyska zgodę organizacji studenckich na udział w Konkursie;
3) uzyska zgodę na przetwarzanie danych osobowych od przedstawicieli
organizacji studenckich;
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4) dokona weryfikacji danych podanych w zgłoszeniach w oparciu o
ogólnodostępne informacje pochodzące: z Internetu, opinii publicznej, opinii
środowiska.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia z udziału w
Konkursie, w szczególności w następujących przypadkach:
1) naruszenia postanowień Regulaminu;
2) wystąpienie okoliczności negatywnie wpływających na wizerunek UMCS
bądź partnerów Konkursu – m.in. w przypadku zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia naruszenia prawa, naruszenia dobrych obyczajów lub zasad
współżycia społecznego;
3) podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu
zgłoszeniowym;
4) braku zgody Kandydata na udział w Konkursie, w tym na przetwarzanie
danych osobowych.
§ 5.Wyłonienie laureatów
1. W celu wyłonienia laureata Konkursu zostanie powołana przez Organizatora
Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”, złożona z: Prodziekanów do spraw
studenckich wszystkich wydziałów UMCS, Prorektor ds. studenckich, prof. dr
hab. Doroty Kołodyńskiej, Przedstawicielki Biura Spraw Studenckich, mgr Marty
Wolińskiej , Kierowniczki Biura Promocji i Popularyzacji Nauki, mgr Barbary
Uljasz.
2. Kapituła oceniać będzie Projekty zgłoszone przez koła naukowe m.in.
według następujących kryteriów:
1) wybitne osiągnięcia w dziedzinie koła na skalę lokalną i ogólnokrajową;
2) działalność na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu, wartości
obywatelskich;
3) działalność na rzecz społeczności lokalnej na terenie Lublina.
3. Spośród projektów, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, o której mowa w §
4 ust. 3 Kapituła wybierze jeden projekt organizacji studenckiej, który otrzyma
tytuł Najlepszego projektu organizacji studenckiej UMCS 2020/2021.
4. Kapituła podejmować będzie decyzje na posiedzeniach, zwykłą większością
głosów, przy udziale przynajmniej ¾ członków Kapituły. W razie równego
podziału głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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6. Członków Kapituły obowiązywać będzie zasada zachowania poufności w
kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia
nagród.
§ 6. Nagroda
1. Nagrodą w Konkursie na Najlepszy projekt organizacji studenckiej UMCS
2020/2021 jest przyznanie tytułu oraz statuetka.
2. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa przedstawiciela
organizacji studenckiej, której projekt zostanie nagrodzony tytułem Najlepszego
projektu organizacji studenckiej UMCS na gali wręczenia nagród, organizacja
będzie mogła wskazać osobę, która w jej imieniu odbierze nagrodę.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim lub wypłacenie
równowartości nagrody.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub pewnych jego
etapów oraz zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie, w szczególności
w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z rozprzestrzeniania się
koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie, odwołanie
części etapów lub całości Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi
od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub
związanymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS – CoV-2)
wywołującego chorobę COVID-19.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu, które nie
naruszają praw nabytych uczestnika Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie
obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronach internetowych
Organizatora.
4. Osoba zgłoszona ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie. Rezygnacja
powinna być zgłoszona Organizatorowi drogą elektroniczną pod adres:
forum.kol@mail.umcs.pl
5. Spory oraz sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga
Komisja stosując przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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6. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail:
forum.kol@mail.umcs.pl
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Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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

(dalej

jako

„RODO”),

administratorem

Głosującego danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z siedzibą przy placu Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-400 Lublin, w zakresie, w jakim
ustala cel i sposób przetwarzania Głosującego danych osobowych.
Podmiotem przetwarzającym Głosującego dane osobowe w rozumieniu przepisów
RODO jest Microsoft w zakresie danych przetwarzanych w ramach aplikacji Microsoft
Teams oraz Microsoft Forms.
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Głosującego danych
osobowych, a także realizacji przysługujących Głosującemu uprawnień, prosimy o
kontakt z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w
obszarze związanym z przetwarzaniem danych na UMCS, prosimy o kontakt:
dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl. Zachęcamy również do kontaktu poprzez
adres e-mail: forum.kol@mail.umcs.pl.
3. Głosującego dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) organizacji Konkursu na najlepszy projekt organizacji studenckiej UMCS 2020/2021;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
d) kontaktu z Panią/Panem.
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO Głosującego dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie udzielonej przez Głosującego zgody w szerszym zakresie niż jest to
konieczne do organizacji. Jeżeli przetwarzanie Głosującego danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody, to głosujący prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a następnie przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawą prawną będą właściwe
przepisy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w szczególności będzie
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). Podstawę
przetwarzania Głosującego danych może stanowić również art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora. Będzie to w szczególności zabezpieczenie materiału dowodowego w
zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Odbiorcami Głosującego danych osobowych mogą być w szczególności inni
uczestnicy Konkursu, Komisja, dostawcy Administratora, m.in. podmioty świadczące
usługi prawne czy informatyczne oraz inne podmioty powiązane z Administratorem.
5. Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, będą przetwarzane przez okres udzielenia zgody oraz po wycofaniu zgody
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. Dane osobowe,
których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą
przetwarzane przez okres realizacji obowiązków prawnych oraz przez okres wskazany
w przepisach szczególnych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
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Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu
Administratora lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Głosującego, a także
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Głosujący posiada na podstawie art. 15 – 21 RODO prawo:
1) dostępu do treści swoich danych, czyli w szczególności otrzymania potwierdzenia,
że
Głosującego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a także uzyskania
dostępu do tych danych czy ich kopii;
2) sprostowania danych, czyli do niezwłocznego sprostowania Głosującego danych
osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) usunięcia danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 17 ust. 3 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, z wyłączeniem przypadków opisanych w art.
18 ust.
2 RODO, prawo to dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe albo na
czas rozpatrzenia przez Administratora wniesionego sprzeciw wobec przetwarzania;
5) przenoszenia danych, czyli do otrzymania od Administratora danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu
maszynowego

lub

upoważnienia

Administratora

do

przesłania

ich

innemu

administratorowi,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wynikającego z realizacji prawnie
uzasadnionych interesów.
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W celu realizacji swoich praw, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem
pisemnie ;ub mailowo, a także telefonicznie.
7. Głosujący ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez Administratora. Głosujący może skorzystać z tego prawa, jeśli
podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f
RODO. Prawo do sprzeciwu można zrealizować przesyłając stosowne oświadczenie
pisemnie na adres siedziby Administratora lub mailowo.
8. Głosujący posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych dotyczących głosującego narusza przepisy RODO.
10. Głosującego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
ale nie będą podejmowane decyzje wywołuje wobec Głosującego skutków prawnych
lub w podobny sposób istotnie na Głosującego wpływające, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Głosującego dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa
trzeciego przez Administratora.
12. Głosujący oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi przetwarzania

moich danych

osobowych

i wyraża

zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy placu Marii CurieSkłodowskiej 5, 20-400 Lublin.
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