REGULAMIN OBCHODÓW JUBILEUSZU XL-LECIA WYDZIAŁU CHEMII UJ

REGULAMIN OBCHODÓW JUBILEUSZU XL-LECIA WYDZIAŁU CHEMII UJ
w dniu 27 września 2021 roku
(„Regulamin”)

§1
Termin i czas trwania
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Obchodów Jubileuszu XL-lecia Wydziału
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanej dalej „Wydarzeniem”), które odbędą się w dniu 27
września 2021 r., w formie stacjonarnej w Krakowie na terenie III Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej
2. Wydarzenie będzie również transmitowane online w czasie rzeczywistym.
2. Organizatorem Wydarzenia jest Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii (zwany dalej
„Organizatorem”), ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
3. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej do dnia 10
września 2021 r. zgłosiła chęć udziału w Wydarzeniu w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu i
zaakceptowała zasady uczestnictwa w Wydarzeniu, o których mowa w Regulaminie (zwana dalej
„Uczestnikiem”).
4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Wydarzenia
https://chemia.uj.edu.pl/documents/41638/4372255/REGULAMIN.pdf/71955af7-46b2-47e0-9ab5d3e638974056 (zwanej dalej „Stroną Wydarzenia”), w wersji polskojęzycznej, w sposób umożliwiający
jego pobranie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w
szczególności w celu dopasowania formuły Wydarzenia do obowiązujących w jego trakcie ograniczeń,
nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu epidemii, zmiany programu Wydarzenia,
zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Wydarzeniu. Zmiana Regulaminu wejdzie w
życie z chwilą jego publikacji na Stronie Wydarzenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz formuły Wydarzenia w sytuacji gdy jego
przeprowadzenie w terminie oraz formie, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo
nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu
ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu epidemii. Zmiana terminu
lub/oraz formuły Wydarzenia zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia, w tym prawo
do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, Organizator
poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Wydarzenia.

§2
Rejestracja udziału w Wydarzeniu
1. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz
rejestracyjny (zwany dalej „Formularzem”).
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2. Szczegółowy sposób rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu i terminy rejestracji zostały podane wraz
z przesłanym zaproszeniem do udziału w Wydarzeniu.
3. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych
podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu.
5. W Wydarzeniu może wziąć udział ograniczona liczba osób, określona przez obowiązujące przepisy
sanitarno-epidemiologiczne. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Organizator poinformuje wiadomościami e-mail, Uczestników, którzy w ramach limitów nie
będą mogli osobiście uczestniczyć w Wydarzeniu.
6. Wskazany w ust. 5 powyżej limit uczestników Wydarzenia może ulec zmianie w związku z sytuacją
epidemiczną panującą w trakcie Wydarzenia i związanymi z nią ograniczeniami, nakazami i zakazami.
O zmianie limitu Organizator niezwłocznie powiadomi na Stronie Wydarzenia. Organizator w ramach
dostępnych limitów ponownie zakwalifikuje Uczestników, biorąc pod uwagę kolejność dokonywanych
przez nich zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 powyżej. Organizator poinformuje wiadomościami email, Uczestników, którzy w związku ze zmianą limitów nie będą mogli osobiście uczestniczyć w
Wydarzeniu.
7. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu, która
jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika zezwoleń, licencji i upoważnień, o których mowa w
Regulaminie. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu zostaje dokonana w momencie uzupełnienia
danych Uczestnika w treści Formularza oraz przesłania go przez Uczestnika wraz ze zgodami, o których
mowa w § 5–6 Regulaminu, za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na Stronie
Wydarzenia.

§3
Zasady udziału w Wydarzeniu
1. W trakcie Wydarzenia odbędzie się sesja historyczna oraz sesja naukowa, podczas których
wygłoszone zostaną wykłady zaproszonych prelegentów. Wydarzenie będzie również transmitowane
online w czasie rzeczywistym, a link do transmisji online zostanie udostępniony na Stronie Wydarzenia.
Szczegółowe informacje i dokładny program Wydarzenia dostępny jest na Stronie Wydarzenia.
2. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Wydarzenia i jego program oraz zobowiązują się nie
wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia. Organizator jest uprawniony do
wyłączenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w
szczególności:
a) zakłócają przebieg Wydarzenia;
b) podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w uzasadnione
interesy osób trzecich;
c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub
zasad odbywania Wydarzenia;
d) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
3. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub wadliwe działanie
oprogramowania wykorzystywanego przez osoby oglądające transmisję online z Wydarzenia oraz inne
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okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające obejrzenie relacji z Wydarzenia niespowodowane
działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

§4
Prawa i obowiązki Uczestników,
1. Uczestnik po przybyciu na miejsce Wydarzenia zobowiązany jest do potwierdzenia swojego
przybycia na stanowisku recepcyjnym w holu głównym Wydziału Chemii UJ.
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych
obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie oraz obowiązujących
zasad reżimu sanitarnego, w szczególności: dokonać dezynfekcji dłoni przy wejściu i przy wyjściu na
teren wydarzenia oraz zakrywać usta i nos za pomocą maseczki.
3. Uczestnictwo w Wydarzeniu może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach,
zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem Wydarzenia. Zabronione jest przebywanie poza
wyznaczonym obszarem Wydarzenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia
oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach
ogólnodostępnych na terenie III Kampusu UJ.
5. Personel Wydarzenia w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego oraz
nieprzestrzegania obowiązujących w dniu Wydarzenia zasad reżimu sanitarnego jest uprawniony do:
a) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania;
b) żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika .
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez
Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń
personelu Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, Organizator może korzystać z
monitoringu obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty.
8. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym personel Wydarzenia.

§5
Wizerunek
1. Organizator planuje przeprowadzenie fotorelacji, wideorelacji Wydarzenia oraz transmisji
Wydarzenia w czasie rzeczywistym w Internecie dla celów informacyjnych, dokumentacji oraz promocji
Organizatora oraz samego Wydarzenia, a także archiwizacji.
2. Uczestnik deklarując w Formularzu chęć osobistego udziału w Wydarzeniu, wyraża nieograniczoną
czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w celach
wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, w szczególności

3

REGULAMIN OBCHODÓW JUBILEUSZU XL-LECIA WYDZIAŁU CHEMII UJ

poprzez:
a) przekazywanie jego wizerunku w czasie rzeczywistym na potrzeby relacji z Wydarzenia, z
wykorzystaniem narzędzi i oprogramowania do live streamingu;
b) utrwalenie wizerunku Uczestnika w postaci fotografii z Wydarzenia lub filmu w formie wideorelacji
oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku
Uczestnika utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
w tym w szczególności na Stronie Wydarzenia, Platformie, na Stronach Organizatora i na innych
stronach internetowych, na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i w serwisach
internetowych, na wydarzeniach promocyjnych Organizatora.
3. Uczestnik jest świadomy, że fotorelacja i wideorelacja z Wydarzenia zostaną udostępnione w
Internecie i będą dostępne do nieograniczonej ilości osób.
4. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i
każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do
ostatecznej postaci fotorelacji, wideorelacji w którym został on wykorzystany oraz prawa
każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej na fotografii lub w filmie stanowiącym
wideorelację, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.
5. Wydarzenie może być nagrywane na potrzeby wideorelacji i fotografowane jedynie przez
Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Wydarzenia
bez uprzedniej zgody Organizatora.
6. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszym zezwoleniu.

§6
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w
dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Wydarzeniu – Obchodach jubileuszu XL-lecia
Wydziału Chemii UJ, a także w celu rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu, tj. na podstawie art. 6 ust.
1it. b RODO, na postawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu. Wydarzenie, organizowane
w dniu 27 września 2021 r. przez Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii będzie odbywać się
stacjonarnie i będzie transmitowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzi i
oprogramowania do live streamingu;
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b) przeprowadzenia fotorelacji, wideorelacji i live streamingu Wydarzenia w celach dokumentacji,
informacji i promocji Organizatora, archiwizacji – w odniesieniu danych osobowych Uczestników w
postaci wizerunku – na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy uczestnictwa w
Wydarzeniu. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne i
organizacyjne w organizacji Wydarzenia – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące
rejestracji na Wydarzenie i live streamingu Wydarzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Wydarzenia oraz do czasu dokonania
ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Wydarzenia oraz jego rozliczenia, a także do czasu przedawnienia
roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w ust. 3 lit. a), a w zakresie wskazanym
w ust. 3 lit. b) powyżej – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
9. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom
trzecim.
10. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach z Wydarzenia
służących stworzeniu fotorelacji i wideorelacji Wydarzenia i przetwarzana na Stronie Wydarzenia, na
stronach internetowych Organizatora, w serwisach i profilach społecznościowych Organizatora oraz
na uniwersyteckich kanałach w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram), w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne,
dokumentacyjne i promocyjne Organizatora oraz samego Wydarzenia, a także archiwizacji, w tym na
potrzeby relacji z Wydarzenia – zgodnie z § 5 Regulaminu.
11. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że
dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
13. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
biuro@chemia.uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, lub wycofać
osobiście stawiając się w Biurze Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ, pok. C0-12.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
16. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na Stronie Wydarzenia i wchodzi w
życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. O odwołaniu Wydarzenia Organizator
niezwłocznie poinformuje na Stronie Wydarzenia. Organizator nie będzie wobec Uczestników i
Prelegentów zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu
kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
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