Regulamin dla uczestników Konferencji „Rak OFF”
organizowanej w dniu 2 października 2021 r. w Tychach
w związku ze stanem epidemii COVID-19

§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Konferencji „Rak OFF” są: Ultra-Med-Strefa Sp. z o.o. (KRS 0000166167),
Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek Tychy z siedzibą w Tychach (KRS: 0000128701),
Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie z siedzibą w Tychach (KRS: 0000551404) – zwani dalej
łącznie „Organizatorem”, z adresem do korespondencji: ul. Fabryczna 2, 31-300 Tychy.
2. Organizowane wydarzenie obędzie się w Tychach przy ul Fabrycznej 2 w budynku „Stref-Art.”
w godzinach od 13:00 do godz. 17:00.
3. Uczestnicy wydarzenia będą wpuszczani na jego teren od godz. 12:30 i muszą go opuścić
najpóźniej do godziny 18:00.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, w czasie jego trwania
obowiązują ograniczenia związane z aktualnymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi
powszechnie obowiązującymi na terenie kraju.
1.

§2 Obowiązki uczestnika wydarzenia
1. Uczestnicy wydarzenia obowiązani są samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki);
2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest złożenie pisemnego “Oświadczenia uczestnika
wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19”, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu i zostanie opublikowany na stronie internetowej/Stronach
internetowych facebook.com/tyskieszpilki, www.tyskieszpilki.pl oraz udostępnione przed
obiektem, w którym odbywać będzie się wydarzenie.
3. “Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19” można
wydrukować samodzielnie, a następie po jego wypełnieniu i podpisaniu przynieść na
wydarzenie – lub wypełnić i podpisać na miejscu wydarzenia.
4. Uczestnik wydarzenia obowiązany jest:
−
−
−

zakrywać nos i usta w przestrzeni budynku,
dezynfekować ręce każdorazowo po wejściu na teren wydarzenia,
utrzymywać dystans społeczny, co najmniej 1,5 m, przy czym z zachowania dystansu
zwolnione są:
a. osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
b. osoby uczestniczącej w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

5. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest stosować się do wytycznych korzystania z toalet, tzn.
w toalecie może przebywać ograniczona ilość osób uwarunkowana określoną liczbą kabin i/lub
pisuarów oraz dodatkowo jedna osoba korzystająca z umywalki.

§ 3 Dopuszczalna liczba osób podczas wydarzenia
1. Liczba uczestników stacjonarnych wydarzenia jest ograniczona do 80 osób i dostosowana do
obowiązujących w tym zakresie przepisów aktualnie ujętych w zaleceniach i wytycznych dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w
Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Główny
Inspektor Sanitarny,
2. Do limitu osób mogących wziąć udział w wydarzeniu nie wlicza się osób, które są w pełni
zaszczepione przeciw COVID-19, tzn. Przyjęły odpowiednią ilość dawek szczepień zalecanych
przez producenta danej szczepionki, spośród szczepionek dostępnych w Polsce I
rekomendowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Obowiązki Organizatora
1.

Organizator wydarzenia zapewnia dodatkowe procedury dla osób biorących udział
w wydarzeniu, w szczególności:
a. umożliwia stałą dezynfekcję dłoni przy wejściu na teren wydarzenia i po wyjściu z niego,
b. udostępnia w toaletach środki do dezynfekcji,
c. zapewnia regularną dezynfekcję powierzchni w toaletach, klamki etc.,
d. udostępnia oznaczone dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej,
e. przeszkolił pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz
stosowanych procedur bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

§ 5 Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych
1.
2.

3.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych jest Ultra-Med-Strefa Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (dalej jako: Administrator).
We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo
kontaktować z Administratorem pod numerem 322180260 lub korespondencyjnie, pod
adresem Organizatora wskazanym powyżej.
Państwa dane osobowe oraz kontaktowe będą przetwarzane w związku z sytuacją
epidemiologiczną spowodowaną stanem epidemii wywołanym COVID-19, dla zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania epidemii, w tym informowania uprawnionych służb
epidemiologicznych na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze), art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO
(przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie

zdrowia publicznego). W zakresie danych wskazanych w punkcie 2 formularza podstawą
przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia wydarzenia, a następnie
zostaną trwale i nieodwracalnie zniszczone.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym, w
szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym oraz służbom
porządkowym w zakresie i dla celów realizacji obowiązków nałożonych na KSW przez przepisy
prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w
rozumieniu art. 22 RODO.
7. Przysługuje Państwu prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy prawa, możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów
uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
2. Wszystkie zalecenia, o których mowa w Regulaminie, stanowią obowiązek, jaki powinni
zachowywać uczestnicy wydarzeń i inne osoby biorące w nich udział.
3. W czasie trwania wydarzenia, na każdym jego etapie Organizator ma prawo w stosunku do
wszystkich jego uczestników wymagać zastosowania się do jego wytycznych.
4. Niestosowanie się do regulaminu lub poleceń służb Organizatora uprawnia organizatora do
natychmiastowego usunięcia uczestnika z terenu wydarzenia.
5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje
podejmują służby Organizatora.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19
W związku z Państwa udziałem w Konferencji „Rak OFF” w dniu 2 października 2021 roku organizowanej
przez Ultra-Med-Strefa Sp. z o.o. (KRS 0000166167), Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek Tychy z
siedzibą w Tychach (KRS: 0000128701) oraz Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie z siedzibą w Tychach
(KRS: 0000551404), w celu ochrony zdrowia uczestników wydarzenia, prosimy o wypełnienie załączonego
formularza.
Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia o bieżącym stanie zdrowia
(pkt 1 oświadczenia) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych (pkt 3
oświadczenia) uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
Złożenie oświadczenia o zaszczepieniu (pkt 2 oświadczenia) jest dobrowolne. Osoba, która odmówi
udzielenia informacji o zaszczepieniu (pkt 2 oświadczenia) jest automatycznie zaliczana do osób
niezaszczepionych i wliczana do obowiązującego limitu osób na przypadających na 1 m2.
1. Niniejszym oświadczam, że:

1) nie zostało u mnie stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki oraz zachowania
dostatecznego odstępu od innych uczestników wydarzenia.

………………………………………….., 2 października 2021 r.
(podpis)
2. Niniejszym oświadczam, że:
1) jestem osobą w pełni zaszczepioną przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a od podania ostatniej dawki
minęło 14 co najmniej dni.

………………………………………….., 2 października 2021 r.
(podpis)
3. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych w sposób
określony w § 5 Regulaminu dla uczestników Konferencji „Rak OFF” organizowanej w dniu 2 października
2021 r. w Tychach w związku ze stanem epidemii COVID-19, w celu ułatwienia służbom sanitarnym
prowadzenia czynności na wypadek wykrycia obecności osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w
wydarzeniu.
…………………………………………........................
(numer tel. do kontaktu)

………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko czytelnie)
………………………………………, 2 października 2021 r.
(podpis)

