
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/01/2022 

Przewodniczącego Komitetu organizacyjnego powołanego dla projektu „Nocny kurs prawa”  

realizowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność Nauki” 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „NOCNY KURS PRAWA” 

 

§ 1 

Projekt „Nocny kurs prawa” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu  

i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna 

odpowiedzialność nauki”. 

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Kursie – rozumie się przez to każdą z edycji Projektu „Nocny kurs prawa” 

2) Projekcie – rozumie się przez to projekt „Nocny kurs prawa” realizowany w ramach programu 

„Społeczna odpowiedzialność nauki” 

3) Organizatorze – rozumie się przez to Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu 

4) Uczestniku – rozumie się przez to osobę pełnoletnią biorącą udział w co najmniej jednym 

wykładzie zorganizowanym w ramach Kursu. 

 

§ 3 

1. Proponowana idea „Nocnego kursu prawa” stanowi nowatorskie podejście do propagowania 

wiedzy prawniczej. Założeniem Kursu jest, aby składające się na Kurs wykłady stanowiły przystępne 

źródło wiedzy dla wszystkich kategorii odbiorców. Realizacja Projektu ma pozwolić zarówno 

odmienić występujące w społeczeństwie przeświadczenie o niedostępności wiedzy prawniczej, jak 

i umożliwi Uczestnikom zaznajomienie się z wybranymi zagadnieniami z różnych dziedzin prawa. 

2. Do celów Projektu zalicza się: 

1) podniesienie kompetencji Uczestników w zakresie wiedzy prawniczej; 

2) propagowanie świadomości prawnej w społeczeństwie; 



3) rozpropagowanie w społeczeństwie aktywności realizowanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej; 

4) aktywizację społeczeństwa w obszarze samorozwoju; 

5) ukazanie realnej przydatności wiedzy prawniczej w życiu codziennym. 

 

§ 4 

1. Kurs realizowany jest w dwóch edycjach, które odbywają się odpowiednio w okresie od lutego 

2022 r. do września 2022 r. oraz od grudnia 2022 r. do września 2023 r. 

2. Na każdą z edycji składa się 10 wykładów przeprowadzanych w godzinach wieczornych za 

pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams udostępnianej w ramach środowiska informatycznego 

Organizatora. 

3. Udział w Kursie jest bezpłatny.  

§ 5 

1. Na Kurs obowiązują zapisy odbywające się drogą mailową na adres 

nocnykursprawa@prawowroclaw.edu.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na 

stronie Organizatora (https://www.prawowroclaw.edu.pl). 

2. Dokonanie zapisu na Kurs następuje przez podanie przez Uczestnika, w sposób określony w ust. 1, 

imienia i nazwiska oraz adresu mailowego i telefonu do kontaktu. 

3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału Kursie wysyłając wiadomość na adres 

mailowy wskazany w ust. 1. Rezygnacja z udziału w Kursie nie powoduje powstania jakichkolwiek 

opłat po stronie Uczestnika. 

 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane  

i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  

w zgodzie 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.2016.119.1, dalej jako RODO). 

3. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w Kursie jak również w innych 

celach określonych wskazanych przez Organizatora przy zbieraniu danych, w tym marketingu 

produktów i usług administratora danych. 



4. Szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu 

(Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych 

uczestników kursu „Nocny kurs prawa”). 

 

§ 7 

1. Osoby zapisane na Kurs otrzymają drogą mailową zaproszenie do środowiska informatycznego 

Microsoft Teams Uczelni, za pośrednictwem którego możliwe będzie Uczestniczenie w wykładach 

składających się na daną edycję Kursu. 

2. Problemy techniczne w dostępie do Kursu należy zgłaszać na adres it@prawowroclaw.edu.pl. 

 

§ 8 

1. Uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 60% wykładów składających się na daną edycję 

Kursu otrzymają na adres mailowy, o którym mowa w § 5 ust. 2, elektroniczny certyfikat 

uczestnictwa w Kursie wystawiony przez Organizatora, zawierający wskazanie imienia i nazwiska 

Uczestnika oraz tematy wykładów, które odbyły się w danej edycji Kursu. 

2. Uczestnictwo w wykładach weryfikowane będzie przez Organizatora. 

3. Uczestnictwa w wykładzie nie stanowi obecność na poziomie niższym niż 50% planowanego czasu 

wykładu. 

 

§ 9 

1. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Komitet organizacyjny Projektu powołany 

przez Organizatora. 

2. Wszelką korespondencję związaną z Projektem należy kierować na adres mailowy: 

nocnykursprawa@prawowroclaw.edu.pl. 

3. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1  (Informacja Wyższej Szkoły Prawa we 

Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników kursu „Nocny kurs prawa”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Nocny kurs prawa” 

 

INFORMACJA 

WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA WE WROCŁAWIU 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KURSU  

„NOCNY KURS PRAWA” 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 

12, 50-266 Wrocław (dalej „Organizator”); 

1. U Organizatora został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo 

skontaktować listownie na adres Organizatora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych lub mailowo iod@prawowrocław.edu.pl 

2. Organizator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania 

wynikające z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO). 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: 

a. realizacji zadań związanych z obsługą kursu, rejestracją uczestników, kontaktów  

z uczestnikami kursu w związku z jego organizacją;  

b. podejmowania akcji promocyjnych w celu upowszechnianiu osiągnieć i pozytywnego 

wizerunku Organizatora; 

c. informowania uczestników na temat organizowanych spotkań, szkoleń, webinarium  

i konferencji przez Organizatora; 

d. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających  

z przepisów prawa. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

a. art. 6 ust. 1 lit a i f RODO w przypadku celów wymienionych w pkt 4 lit. a, b i c 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku celów wymienionych w pkt 4 lit. d 

c. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 

478 z późn. zm.); 

5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po 

zakończeniu kursu. 

6. Podanie danych osobowych jest: 



a. Dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w kursie. 

7. Mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO); 

b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym 

(art.16 RODO); 

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 

i art. 18 RODO) w zakresie akcji edukacyjnych Organizatora, promocji jej osiągnięć  

i pozytywnego wizerunku. 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).  

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora 

na podstawie zawartych umów oraz inne organy lub podmioty upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów.    

9. Dane osobowe mogą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza 

terytorium EOG) na zasadach określonych w umowie lub przepisach prawa. 

10. W czasie kursu może być utrwalany wizerunek, który może być opublikowany na stronie 

internetowej uczelni oraz może być wykorzystany w celu udokumentowania przebiegu kursu.  

 


