REGULAMIN
wykładu Prezydenta Republiki Malty
George'a Williama Velli pt. Present Global Challenges
w dniu 28 stycznia 2020 roku w Auli Collegium Novum UJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Wykład Prezydenta Republiki Malty George'a Williama Velli pt. Present Global
Challenges to wydarzenie, zwane dalej Wykładem, które odbywa się 28 stycznia 2020
r. w godz. 11.00-12.00 w Auli Głównej budynku Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24.
2. Organizatorem Wykładu jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie przy
ul. Gołębia 24.
3. Uczestnikami są wszystkie osoby zainteresowane Wykładem.
§2
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Wykładzie jest bezpłatne i możliwe jedynie na podstawie wcześniejszej
rejestracji.
2. W Wykładzie może wziąć udział 200 osób
3. Rejestracja następuje przez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i jest prowadzona
przez
formularz
rejestracji
na
stronie:
https://www.konferencjeuj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=278
4. Warunkiem przyjęcia rejestracji jest udzielenie przez uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na zdjęciach
lub filmach z wydarzenia, zgodnie z klauzulą informacyjną przedstawianą uczestnikowi
podczas rejestracji.
5. Rejestracja rozpocznie się 14.01.2020 r. o godz. 15:00 i będzie trwała do wyczerpania
miejsc.
6. O przyjęciu na Wykład decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
7. Osoby przyjęte na Wykład otrzymają stosowną informację na adres poczty
elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
8. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu braku wolnych miejsc, zostaną
automatycznie wpisane na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń
rejestracyjnych.
9. W przypadku ewentualnych rezygnacji zwalniane miejsca proponowane są kolejnym
kandydatom z listy rezerwowej.
10. Przed wejściem na Wykład przeprowadzone zostaną czynności związane z
potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji na podstawie dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.
11. Dopuszcza się, pod warunkiem dostępności miejsc i w ramach realnych możliwości,
przeprowadzenie czynności rejestracyjnych bezpośrednio przed rozpoczęciem
Wykładu.
12. Osoby uczestniczące w Wykładzie akceptują ustalone reguły przebiegu Wykładu oraz
jego program określony przez Organizatorów i zamieszczony na stronie internetowej
wydarzenia oraz nie będą wpływać na jego zmianę.

§3
Porządek Wykładu
1. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Czynność, o której mowa wyżej jest równocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wykładu
(Obowiązek Informacyjny poniżej), na zasadach wynikających z ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 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 „Rozporządzenie Ogólne”).
3. Organizator Wykładu planuje prowadzenie zapisu audiovideo oraz fotograficznego dla
celów dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w Wykładzie jest
jednoznaczne z akceptacją tego faktu. Oznacza również brak roszczeń wobec
Organizatora z tytułu wykorzystania wizerunku uczestników, a także roszczeń z tytułu
praw autorskich w ramach wypowiedzi własnej uczestników.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży lub
plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie
w budynku Collegium Novum UJ.
5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż
obowiązujących na terenie budynku Collegium Novum UJ, w którym organizowany
jest Wykład oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez
Organizatorów, w szczególności pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej oraz
bagaży o wymiarach „samolotowych” i większych.
6. Koszt pobytu i przejazdu na Wykład Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
7. Zabronione jest wejście na Wykład:
• z wszelką bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne,
• z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,
• z długimi parasolami,
• ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania pkt. 7 niniejszego paragrafu
uczestnik imprezy na wezwanie Organizatora zobowiązany jest poddać się lustracji
bagażu.
9. Zabrania się wstępu na Wykład osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób,
który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz Organizatorów,
zakłócić porządek Wykładu, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w
miejscach publicznych.
10. Organizatorzy przewidują możliwość zadawania pytań przez uczestników Wykładu
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wykładzie
uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w
szczególności:
a. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w
uzasadnione interesy osób trzecich;
b. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia
Regulaminu lub zasad funkcjonowania Wykładu;
c. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące
w jego wizerunek.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Obowiązek informacyjny
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 (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako
„RODO” Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul.
Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:30-15:30 oraz przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem
telefonu 12 663 12 25/1075,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której
przedmiotem jest udział w Prezydenta Republiki Malty George’a Williama Velli pt.
Present Global Challenges w dniu 28 stycznia w Auli Collegium Novum UJ, a także
poprzedzająca go rejestracja, tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy czyli
dokonania rejestracji oraz udziału w ww. Wykładzie,
5. Pani /Pana dane osobowe będą powierzone firmom informatycznym obsługującym
ww. Wykład na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych,
7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Wykładu oraz do czasu
dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Wykładu, a także do czasu
przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji ww. umowy.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku
prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania
decyzji ani profilowania,
10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – oraz
przed wejściem do Auli Głównej Collegium Novum UJ.
2. Wejście na w Wykład oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu.

