REGULAMIN WIELKIEJ GIEŁDY PODRĘCZNIKÓW PRAWNICZYCH WPiA UW 2019
Rozdział I | Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady funkcjonowania Wielkiej Giełdy Podręczników Prawniczych WPiA UW
organizowanej przez Samorząd Studentów WPiA UW.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Organizatorze - rozumie się przez to Samorząd Studentów WPiA UW,
2. giełdzie - rozumie się przez to Wielką Giełdę Podręczników Prawniczych WPiA UW
organizowaną przez Samorząd Studentów WPiA UW.
Rozdział II | Cel, miejsce i czas trwania giełdy
§ 3.
Celem organizowania giełdy jest umożliwienie sprzedaży i kupna podręczników studentom WPiA
UW. Giełda dzieli się na trzy etapy:
1. oddawanie książek,
2. sprzedaż książek,
3. rozliczenie i odbiór niesprzedanych książek.
§ 4.
Giełda odbędzie się w dwóch miejscach. W pierwszym i drugim etapie - oddawania i sprzedaży
książek - będzie miała miejsce w Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4. Książki można
oddawać dyżurującym przy ladzie recepcyjnej na wprost wejścia do budynku. Odbiór książek
będzie możliwy w pokoju 003 w Collegium Iuridicum I na kampusie głównym UW.
§ 5.
Giełda odbędzie się w dniach 3-17.10.2018 r. W dniach 3-7.10 – etap 1., 8-11.10 – etap 2., 14-17.10
– etap 3.
Rozdział III | Zasady przystąpienia do giełdy

§ 6.
1. Aby wziąć udział w giełdzie jako sprzedawca należy:
1. przynieść oznakowane książki na sprzedaż (z kartką w środku, z najważniejszymi danymi
sprzedającego: imię, nazwisko, rok studiów, tytuł, wydawnictwo, nr. wydania i cena książki
przeznaczonej na sprzedaż),
2. wypełnić i podpisać formularz przekazany od dyżurującego,
3. uiścić opłatę w wysokości 2 zł na pokrycie kosztów wynikających z ewentualnych strat i
wypadków losowych oraz kosztów przygotowania giełdy.
2. Do ceny każdej książki zostanie doliczony 1 zł na pokrycie kosztów wynikających z
ewentualnych strat i wypadków losowych oraz kosztów przygotowania giełdy.

Rozdział IV | Rozliczenie i odbiór niesprzedanych książek

§ 7.
Rozliczenie i odbiór książek będą możliwe w dniach: 14-17.10.2018 r., w trakcie dyżurów
Samorządu Studentów WPiA UW w pokoju 003 w Collegium Iuridicum I na kampusie głównym
UW za okazaniem papierowej, oryginalnej wersji formularza.
§ 8.
Rozliczenie po terminie wskazanym w §7, nie będzie możliwe. W uzasadnionych przypadkach,
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowego terminu rozliczenia, o ile sprzedający
zapowie przy oddaniu książek, że nie będzie mógł stawić się w terminach podanych w § 7.
Rozdział V | Postanowienia końcowe
§ 9.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
§ 10.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Samorządu Studentów WPiA UW (pokój 003 w Collegium
Iuridicum I) oraz na stronie Organizatora na portalu Facebook.

§ 11.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od sprzedających (wykonujących czynności
opisane w § 6 Regulaminu) podczas giełdy jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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), dalej RODO.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawie danych osobowych
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu udziału w Wielkiej Giełdzie
Podręczników Prawniczych WPiA UW. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
a RODO – zgoda na przetwarzanie. Wypełnienie formularza sprzedaży oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w niniejszym ustępie. Zgodę na
przetwarzanie

można

wycofać

wysyłając

wiadomość

na

adres

e-mail:

komisjadydaktyczna.sswpia@gmail.com lub wysyłając Organizatorowi wiadomość na Facebooku.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celów do
jakich zostały zebrane.
5. Sprzedającym, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
ich sprostowania oraz na zasadach określonych przez RODO prawo do:
1) usunięcia danych,
2) ograniczenia przetwarzania danych,
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od sprzedających następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu,
numer indeksu oraz rok studiów.
7. Jeżeli sprzedający uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może
wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Organizator oświadcza, iż dane sprzedających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Organizator oświadcza, iż dane sprzedających nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane sprzedających będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, następnie dane zostaną usunięte.

