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§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akademii Programowania 
Informatycznego (zwanej dalej „Akademią”). 

2. Organizatorem Akademii jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w 
Przemyślu  – Instytut Nauk Technicznych z siedzibą–ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 
Przemyśl (zwana dalej „Organizatorem”)  

3. Akademia realizowana jest w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” 
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 

4. Bieżące informacje na temat Akademii, w tym jej Regulamin będą umieszczane na 
stronie internetowej Instytutu Nauk Technicznych PWSW (https://int.pwsw.pl/), oraz 
portalu FaceBook w ramach fanpage Informatyka PWSW. 

 

§ 2.  

CEL i ZAKRES TEMATYCZNY 

1. Celem Akademii jest: 
1) promocja różnych zagadnień informatycznych wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych,  
2) kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i projektowania,  
3) kształtowanie umiejętności pracy w zespole.  

2. Tematyka Akademii będzie dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą 
algorytmiką w ujęciu praktycznym, jak i programowaniem mikrokontrolerów na 
przykładzie Arduino i Raspberry Pi.  

3. Akademia będzie odbywać się w terminie od 4.07.2022 do 9.07.2022, czyli przez sześć 
dni. W każdy dzień zajęcia będą się zaczynać o godzinie 10.00 i kończyć o godzinie 
17.00. Pomiędzy godziną 13 a 14 przewidywana jest przerwa obiadowa, podczas której 
uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.  

4. W ramach realizowanych zajęć planowane są również zajęcia integracyjne. 

5. Szczegółowy plan zajęć i zajęć dodatkowych zostanie podany uczestnikom do 
wiadomości minimalnie 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

 

§ 3.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Akademia kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na 
terenie miasta Przemyśl. 

2. Uczestnicy zgłaszają się samodzielnie za pomocą udostępnionego formularza 
rejestracyjnego. 

https://int.pwsw.pl/
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3. Link do formularza rejestracyjnego konkursu dostępny będzie na stronie Instytutu 
Nauk Technicznych PWSW (https://int.pwsw.pl/). 

4. W przypadku ucznia niepełnoletniego  wymagana jest zgoda rodzica/prawnego 
opiekuna, której skan lub zdjęcie należy załączyć poprzez formularz rejestracji. Wzór 
tej zgody do wydruku i wypełnienia znajduje się w Załączniku nr 1 Regulaminu. 

5. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Akademii poprzez formularz oznacza akceptację 
postanowień niniejszego Regulaminu.  

6. Rejestracja uczestników możliwa będzie od dnia 17.06.2022. 

7. Zakończenie możliwości rejestracji uczestników nastąpi dnia 26.06.2022 o godz. 23:59.  

8. Po upłynięciu tego terminu w celu rejestracji należy kontaktować się poprzez pocztę 
elektroniczną lub telefonicznie z organizatorami konkursu. Organizatorzy konkursu 
każdorazowo decydują czy możliwe jest zarejestrowanie uczestnika po terminie. 

9. W celu wycofania zgłoszonego uczestnika, należy skontaktować się poprzez pocztę 
elektroniczną bądź telefonicznie z organizatorami Akademii.  

 

§ 4.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: 
rektorat@pwsw.pl, tel. + 48 16 73 55 100, która na podstawie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, celu 
realizacji Twoich spraw lub wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, 
może przetwarzać Twoje dane osobowe. 

2. Informacji na temat Twoich danych osobowych udziela w imieniu Administratora powołany 
przez niego Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować korespondencyjnie 
drogą tradycyjną (listowną) kierując zapytanie lub wniosek, w sprawie pytań dotyczących 
sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych czy też przysługujących Ci uprawnień w 
tym zakresie, na adres siedziby Administratora lub elektronicznie (mailowo) na 
adres: iod@pwsw.eu. 

3. Podstawą działania Administratora są przepisy prawa, obowiązek prawny ciążący na 
Administratorze, cel wynikający z realizacji zawartej z Tobą umowy lub też wyrażona przez 
Ciebie zgoda. 

4. Na podstawie art. 13 RODO informujemy Cię, iż masz prawo dostępu do treści Twoich danych 
osobowych, a także pod warunkami szczegółowo określonymi w RODO, masz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także masz prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie. Możesz to wyrazić w każdym czasie, o ile przetwarzanie Twoich danych 
osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody kierując stosowny wniosek 
drogą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną (mailową)za pomocą 
maila lub kanałów platformy ePUAP, poprzez formularz pisma ogólnego kierowanego do 

https://int.pwsw.pl/
mailto:iod@pwsw.eu./
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podmiotu publicznego. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. 

5. Aby mieć pewność, że jesteś osobą której wskazane przez Ciebie dane osobowe dotyczą 
wymagamy podania przez Ciebie danych kontaktowych oraz uwierzytelnienia przesłanego 
przez Ciebie wniosku za pomocą własnoręcznego podpisu – w przypadku korespondencji 
tradycyjnej (papierowej) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w przypadku 
korespondencji przesyłanej w formie elektronicznej wysyłanej mailowo lub na ePUAP lub 
profilu zaufanego eGO w przypadku wniosku kierowanego na ePUAP. 

6. Administrator Danych Osobowych informuje, iż przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 
Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu narusza przepisy RODO, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedzibą jest miasto stołeczne 
Warszawa, 00-193, pod adresem: ul. Stawki 2, tel. + 48 22 860 70 86. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych wraz z 
przysyłającymi Ci w tym zakresie prawami będą udzielane na bieżąco w trakcie realizacji 
Twoich spraw. Ponadto masz możliwość zapoznania się z nimi na stronie internetowej 
Administratora, zamieszczonej pod adresem: www.pwsw.pl oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej zamieszczonym pod adresem: http://bip.pwsw.pl/ w zakładce RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 
Akademii. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w Akademii. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22. Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypełnia rodzic/opiekun 
prawny w przypadku niepełnoletniego uczestnika Akademii. 

 

§ 5.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma głos decydujący we wszystkich kwestiach nieujętych w regulaminie. 

2. Regulamin może ulec zmianom, a zmiany będą obowiązywać z chwilą umieszczenia ich 
na stronie internetowej Akademii. Organizator poinformuje uczestników o zmianie 
regulaminu poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną.  

3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu Akademii bez podania przyczyny, 
zobowiązując się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczestników konkursu.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Oświadczenie / zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

Załącznik nr 2: Oświadczenie / zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu 

  

 

http://bip.pwsw.pl/

