
REGULAMIN		

KONKURSU	STRESZCZEŃ	ZGŁOSZONYCH	

NA	23	EUROPEJSKI	KONGRES	CHEMII	KLINICZNEJ-	BARCELONA	2019	

	

1. W	 konkursie	 mogą	 brać	 udział	 wyłącznie	 członkowie	 PTDL,	 którzy	 mają	
opłacone	składki	 członkowskie	 (do	 roku	2018	włącznie)	 i	 są	pierwszymi	 (lub	
prezentującymi)	 autorami	 streszczenia/doniesienia	 naukowego	 zgłoszonego	
do	prezentacji	na	Kongresie.	

2. Uczestnik	 konkursu	może	 przysłać	 jedno	 streszczenie/doniesienie	 naukowe,	
zgłoszone	do	prezentacji	na	Kongresie.	

3. Po	 zgłoszeniu	 streszczenia	 na	 Kongres,	 zgodnie	 z	 zasadami	 opisanymi	 na	
stronie	 internetowej	
http://www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home,	 należy	 wysłać	
pocztą	 elektroniczną	 na	 adres:	 konkurs.ptdl@gmail.com	 następujące	
dokumenty:	
	a)	 zgłoszone	 na	 Kongres	 streszczenie	 w	 formacie	 MS	 Word	 i	 PDF	
	b)	 potwierdzenie	 zgłoszenia	 streszczenia	 wygenerowane	 przez	 system	 na								
stronie	Kongresu,	
c)	 wypełniony	 formularz	 danych	 osobowych	 (załącznik	 1)	 ze	 zgodą	 na	 ich	
przetwarzanie.	
Termin	 nadsyłania	 dokumentów	 konkursowych	 ustalono	 na	 dzień:	
10.01.2019	godz.	23:59	

4. Warunkiem	 uczestniczenia	 w	 konkursie	 jest	 nadesłanie	 kompletnej	
dokumentacji	 zgłaszanego	 streszczenia/doniesienia	 naukowego	 oraz	
potwierdzenie	 przez	 Zarząd	 odpowiedniego	 Oddziału	 PTDL	 przynależności	
uczestnika	konkursu	do	Towarzystwa	i	opłacenia	składek.	Władze	Oddziałów	
PTDL	będą	otrzymywały	pocztą	elektroniczną	zapytania	o	każdego	uczestnika	
konkursu.	

5. Nadesłane	streszczenia	będą	oceniane	przez	Komisję	Konkursową	powołaną	
przez	 Zarząd	 Główny	 PTDL.	 Członkowie	 Komisji-	 recenzji	 będą	 oceniać	
nadesłane	 streszczenia	 nie	 posiadając	 informacji	 na	 temat	 ich	 autorów.	
Recenzenci	będą	oceniać	w	skali	punktowej:	wartość	naukową	streszczenia,	
metodykę	 badania,	 opracowanie	 wyników	 i	 formułowanie	 wniosków	 oraz	
poprawność	 tekstu	 w	 języku	 angielskim.	 Ostateczną	 ocenę	 pracy	 będzie	
stanowić	 suma	 punktów	 przyznanych	 przez	 wszystkich	 oceniających	 ją	
członków	 Komisji.	 Laureatami	 konkursu	 zostaną	 autorzy	 streszczeń,	 które	
otrzymają	największą	liczbę	punktów.	

6. Wyniki	konkursu	zostaną	opublikowane	na	stronach	 internetowych	PTDL	 i	
Fundacji	Rozwoju	Diagnostyki	Laboratoryjnej	do	dnia	28.02.2019	

http://www.ptdl.pl/zarzad-glowny/aktualnosci	

http://www.diaglab.pl/	

7. Nagrodą	 dla	 laureatów	 konkursu	 będzie	 pokrycie	 kosztów	 udziału	 w	 23	
Europejskim	 Kongresie	 Chemii	 Klinicznej	 i	 Medycyny	 Laboratoryjnej	 w	



Barcelonie,	 w	 dniach	 19-23.05.2019.	 Finansowanie	 będzie	 obejmowało	
opłatę	 rejestracyjną	 oraz	 koszty	 podróży	 i	 zakwaterowania,	 nie	 będzie	
natomiast	pokrywało	kosztów	programu	socjalnego	 i	wyżywienia.	 Zgodnie	 z	
obowiązującymi	przepisami	podatkowymi,	osoby	korzystające	z	finansowania	
otrzymają	 stosowny	 formularz	 PIT.	 Obsługę	 biurową,	 finansową	 i	
organizacyjną	 laureatów	 konkursu	 zapewni	 biuro	 Fundacji	 Rozwoju	
Diagnostyki	Laboratoryjnej	w	Krakowie	(www.diaglab.pl)	

	

"Zgodnie	z	art.	13	ust.	1	i	2	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)	informujemy,	iż:	

Administratorem	Pani/Pana	danych	osobowych	 jest	Polskie	Towarzystwo	Diagnostyki	Laboratoryjnej	
(dalej	PTDL).		

Nie	został	wyznaczony	Inspektor	Ochrony	Danych.	

Pani/Pana	 dane	 osobowe	 przetwarzane	 będą	 w	 w	 celu	 realizacji	 współpracy	 zawartej	 między	
Panią/Panem	a	Administratorem	w	zakresie	uczestnictwa	w	Konkursie	streszczeń	EuroMedLab	2019	
(w	oparciu	o:	art.	6	ust.	1	lit.	b)	ogólnego	rozporządzenia	o	ochronie	danych).	

Odbiorcami	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 będą	 podmioty	 upoważnione	 do	 odbioru	 danych	 na	
podstawie	 przepisów	 prawa,	 podmioty	 współorganizujące	 (Fundacja	 Rozwoju	 Diagnostyki	
Laboratoryjnej).	

Pani/Pana	dane	osobowe	nie	będą	przekazywane	do	państwa	trzeciego	(tj.	państwa	nienależącego	do	
Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego)	.	

Okres	przechowywania	Pani	/	Pana	danych	osobowych	zgromadzonych	przez	PTDL	będzie	obejmował	
czas,	 w	 którym	 przepisy	 prawa	 nakazują	 przechowanie	 danych	 lub	 przez	 okres	 przedawnienia	
ewentualnych	roszczeń.	

W	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	przysługują	Pani	/	Panu	następujące	prawa:	

a)	 	 prawo	 dostępu	 do	 treści	 danych,	 prawo	 do	 sprostowania	 danych,	 prawo	 do	 usunięcia	 danych,	
prawo	do	ograniczenia	przetwarzania	danych,	

b)	prawo	do	przenoszenia	danych,	w	przypadku	przetwarzania	danych	w	celu	zawarcia	oraz	realizacji	
umowy	o	współpracę	oraz	obsługi	procesu	składanych	reklamacji,	

c)	 prawo	 do	 wniesienia	 sprzeciwu,	 w	 przypadku	 przetwarzania	 danych	 w	 celu	 badania	 poziomu	
satysfakcji	oraz	marketingu	bezpośredniego	(wysyłania	informacji	handlowych),	

d)	prawo	do	wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego	(Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych)	
w	przypadku	uznania,	że	przetwarzanie	danych	osobowych	Panią/Pana	dotyczących	narusza	przepisy	
Ogólnego	rozporządzenia	o	ochronie	danych.	

Podanie	przez	Panią/Pana	danych	osobowych	 jest	warunkiem	uczestnictwa	w	Konkursie	 streszczeń.	
Konsekwencją	niepodania	danych	jest	brak	możliwości	nawiązania	współpracy	między	Panią/Panem,	a	
Administratorem.	

Pani/Pana	dane	nie	podlegają	automatyzowanym	decyzjom,	w	tym	profilowaniu."		


