REGULAMIN NAGRODY ZA PRACĘ NAUKOWĄ NA KONFERENCJI:
IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

1. Do konkursu będą akceptowane prace naukowe z dziedziny medycyny lub biologii medycznej opublikowane
w roku 2018 w czasopiśmie indeksowanym w JCR (Journal Citation Report), w których pierwszym, ostatnim lub
korespondencyjnym autorem jest naukowiec afiliowany w polskiej jednostce naukowej.
2. Prace nadesłane na konkurs będą oceniane przez powołany w tym celu pięcioosobowy Komitet Konkursowy
wyłoniony przez Zarząd Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.
3. W ocenie prac brane będą pod uwagę: nowatorstwo podjętego tematu i zastosowanej metodologii badawczej,
forma prezentacji wyników oraz umiejętność właściwej oceny znaczenia otrzymanych rezultatów, wartość
merytoryczna pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w obszarze medycyny personalizowanej
szczególnie w aspekcie innowacyjności podjętych tematów badawczych i możliwości ich zastosowania
praktycznego w medycynie translacyjnej .
4. Praca będzie punktowana przez każdego z członków Komisji w skali 1-10. Ostateczna ocena pracy będzie
wynikiem przemnożenia średniej z punktów uzyskanych od wszystkich recenzentów przez „impact factor”
pisma, w którym ukazała się praca.
5. Prace w pliku pdf należy nadsyłać na adres kontakt@pkmp.org.pl do dnia 15 lutego 2019 roku.
6. Nagroda przyznawana jest nie indywidualnie lecz dla autorów pracy. W konkursie będą przyznane trzy nagrody,
za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
7. Nagrodę odbiera pierwszy, ostatni lub korespondencyjny autor nagrodzonej pracy.
8. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie
9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków i Regulaminu Konkursu.
10. Zgłoszenia zawierające niekompletne dane lub zgłoszenia przekazane po 15 lutego 2019 r. będą odrzucone
przez Komitet Konkursowy. Komisja poinformuje Wnioskodawców o odrzucenia zgłoszenia i jego przyczynach
w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszenia.
11. Decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
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12. Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas otwarcia IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej
w dniu 5 marca 2019 r.
13. Uczestnicy Konkursu 2019 wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez PKMP z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, dla celów realizacji Konkursu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2002 Nr 171,
Poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu, usuwania i poprawiania swoich
danych osobowych.
14. Zgłoszenie Publikacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu 2019.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu 2019 zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
16. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu jest Polska Koalicja Medycyny
Personalizowanej – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. W.K. Roentgena 5,
email: kontakt@pkmp.org.pl.
17. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu w ramach realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wypełnienie obowiązków nałożonych na
Stowarzyszenie przez przepisy prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO).
18. Odbiorcami danych osobowych są: 1/ podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w celu realizacji celów
Stowarzyszenia, 2/organy samorządowe i państwowe w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.
19. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym prawa podatkowego)
regulującymi w szczególności długość okresów przedawnienia roszczeń.
20. Uczestnik konkursu ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1
lit f RODO).
21. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi udział
w konkursie.
23. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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