REGULAMIN ZWIEDZANIA
Obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu 30.09.2022 r.

REGULAMIN
zwiedzania Obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego i udziału w aktywnościach w trakcie
Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu 30.09.2022 r. („Regulamin”)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§1
Termin i czas zwiedzania
Małopolska Noc Naukowców w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywa się
w dniu 30.09.2022 w godz. 10:00 – 24:00 (dalej jako: „Wydarzenie”). Ponadto, w ramach
Wydarzenia część aktywności odbywa się w formie zdalnej – w wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Wydarzeniu i wstęp do budynków oraz
na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie (ust. 4 poniżej), jest równoznaczny z zaakceptowaniem
Regulaminu.
Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i programie znajdują się na stronie internetowej
Wydarzenia: nauka.uj.edu.pl.
Zwiedzaniu w ramach Wydarzenia podlegają wyznaczone części następujących jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej jako: „UJ”):
1. Centrum Edukacji Przyrodniczej
2. Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris
3. Małopolskie Centrum Biotechnologii
4. Muzeum UJ
5. Obserwatorium Astronomiczne
6. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
7. Wydział Biologii
8. Wydział Chemii
9. Wydział Filozoficzny
10. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
11. Wydział Geografii i Geologii
12. Wydział Matematyki i Informatyki
13. Wydział Polonistyki
14. Wydział Prawa i Administracji
15. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ zastrzega sobie prawo do wyłączenia jednostek wskazanych w ust. 4 powyżej ze zwiedzania lub
ich zmiany za uprzednim powiadomieniem dokonanym za pośrednictwem strony internetowej
Wydarzenia, o której mowa w ust. 3 powyżej.
W trakcie Wydarzenia gościom przedstawione zostaną przygotowane dla nich formy aktywności, w
tym aktywności online, które zostaną określone odrębnymi programami. Programy, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia
(nauka.uj.edu.pl), stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (nocnaukowcow.malopolska.pl)
oraz w systemie służącym do rejestracji na Wydarzenie.
§2
Rejestracja udziału w Wydarzeniu

1.
2.

Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba, która bierze udział w Wydarzeniu.
Udział w Wydarzeniu możliwy jest na podstawie wcześniejszej rejestracji i wydanego na jej
podstawie imiennego biletu dla Uczestnika. Powyższe nie dotyczy aktywności, które w programie
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oznaczone zostały adnotacją „brak rejestracji”, a w których mogą wziąć udział także osoby, które
nie dokonały rejestracji.
Uczestnictwo w aktywnościach wymagających wcześniejszej rejestracji bez jej dokonania nie jest
możliwe z zastrzeżeniem sytuacji rezygnacji z uczestnictwa przez zarejestrowanego Uczestnika.
Rejestracja odbywa się przez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail i prowadzona jest
poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej nauka.uj.edu.pl.
Rejestracja rozpocznie się 22.09.2022 r. o godz. 9:00 i będzie trwała do wyczerpania miejsc.
W przypadku niepełnoletniego Uczestnika biorącego udział w Wydarzeniu pod opieką nauczyciela,
rejestrację uczestnictwa w Wydarzeniu uznaje się za dokonaną z chwilą uzupełnienia przez
nauczyciela treści formularza w systemie rejestracyjnym, potwierdzenia przez nauczyciela
zapoznania się z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w treści formularza rejestracyjnego, a następnie przesłania uzupełnionego
formularza za pomocą systemu rejestracyjnego. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z
zapewnieniem o pozyskaniu przez nauczyciela zezwoleń, licencji i upoważnień, o których mowa w
Regulaminie oraz potwierdzeniem przez nauczyciela faktu pozyskania przez niego od opiekunów
prawnych niepełnoletnich uczniów zezwoleń na wykorzystanie ich wizerunków w zakresie, o którym
mowa w Regulaminie i zapoznania opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów z treścią
Regulaminu. Wzór zgody i akceptacji, o którym mowa w niniejszym ustępie stanowi załącznik do
Regulaminu. Rejestrując uczestnictwo grupy uczniów w Wydarzeniu, nauczyciel podaje w treści
formularza rejestracyjnego swoje dane oraz liczebność grupy uczniów pozostającej pod jego opieką.
§3
Zasady udziału w Wydarzeniu
Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Wydarzenia oraz jego program oraz zobowiązują się
nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia.
W przypadku aktywności, na które rejestracja nie jest wymagana, o przyjęciu decyduje kolejność
wejść na salę. W przypadku wyczerpania ilości miejsc UJ ma prawo odmówić przyjęcia do
udziału w aktywności.
Przed wejściem na Wydarzenie uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w czynnościach
związanych z potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji i okazać imienny bilet. W przypadku
uczestników niepełnoletnich czynności te wykonuje nauczyciel - w odniesieniu do grupy
uczestników będących pod jego opieką.
Czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą się odbywać oddzielnie w każdej z
uczestniczących w Wydarzeniu jednostek organizacyjnych UJ wskazanych w §1 ust. 4 Regulaminu.
Obowiązek okazania biletu, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie dotyczy aktywności, które w
programie oznaczone zostały adnotacją „brak rejestracji”.
W Wydarzeniu mogą brać udział grupy zorganizowane wraz z opiekunem oraz osoby indywidualne.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko w obecności dorosłych opiekunów (w
tym nauczycieli) lub rodziców, którzy odpowiedzialni są za sprawowanie opieki nad
małoletnimi w czasie udziału w Wydarzeniu.
Nauczyciel, pod którego opieką podczas Wydarzenia pozostają niepełnoletni uczniowie ponosi
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo jak też za przestrzeganie przez nich postanowień
niniejszego Regulaminu, stosowanie się przez nich do zaleceń Organizatorów oraz poleceń personelu
Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz za wszelkie szkody na
osobach i mieniu spowodowane przez niepełnoletnich Uczestników. Postanowienie stosuje się
odpowiednio do opiekunów zorganizowanych grup niebędących nauczycielami oraz osób
wskazanych w ust. 7 powyżej.
UJ planuje przeprowadzenie fotorelacji oraz wideorelacji z Wydarzenia dla celów
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dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie
internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych UJ z informacją o Wydarzeniu i jego
przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych
UJ, profilach UJ w mediach społecznościowych) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).
10. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego
wizerunku w celach wskazanych w ust 9 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez UJ wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w
Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik,
rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie,
wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w
szczególności na stronach internetowych UJ, na profilach UJ w mediach społecznościowych, na
wydarzeniach promocyjnych UJ. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na utrwalenie jego
wypowiedzi w ramach wideorelacji postanowienie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do aktywności odbywających się na zewnątrz
w razie zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających odbycie Wydarzenia ryzyko
zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających odbycie Wydarzenia w terminie
wskazanym na bilecie stanowi okoliczność siły wyższej i jest niezależna od UJ.
12. Cześć Wydarzenia odbędzie się w formie online. Aktywności te będą wyróżnione w programie
Wydarzenia, dostępnym na stronie nauka.uj.edu,pl, poprzez dodanie adnotacji „wydarzenie online”
oraz w systemie rejestracyjnym (w tych przypadkach kiedy dana aktywność będzie wymagała
rejestracji).
13. Dostęp do aktywności online będzie możliwy poprzez linki zamieszczone i dostępne na stronie
nauka.uj.edu.pl. przekierowujące na platformę MS Teams.
14. Jeśli udział w danej aktywności online jest ograniczony do określonej liczby osób, to Organizator
wskaże tę informację poprzez stosowną adnotację.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika;
b) brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;
c) wadliwość sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika;
d) nieprawidłową obsługę Platformy przez Uczestnika;
e) inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu
niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
§4
Zmiana Regulaminu
1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronach internetowych nauka.uj.edu.pl, www.uj.edu.pl,
na stronach jednostek biorących udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 2022 - w wersji
umożliwiającej jego pobranie i odtwarzanie bez użycia sieci Internet, a także przed wejściem do
poszczególnych budynków UJ uczestniczących w wydarzeniu, o których mowa w §1 ust. 4.
2. UJ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej
zmiany (w tym w szczególności zmiany obejmującej wdrożenie ograniczeń, nakazów i zakazów
związanych ze stanem epidemii), zwiększenia środków bezpieczeństwa Uczestników Wydarzenia.
3. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na stronie internetowej:
nauka.uj.edu.pl. W odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin przed dokonaniem
zmiany, zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 od poinformowania ich o zmianie Regulaminu za pomocą
ogłoszenia tej zmiany na ww. stronie internetowej i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w
ww. terminie.
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Wyjątkowo UJ może dokonać zmian Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym, kiedy:
a) zmiana taka wynika z przepisów prawa lub decyzji wydanej względem UJ,
b) zmiana służy ochronie Uczestników w związku z zagrożeniami przestępstwa, naruszenia danych
osobowych;
c) zmiana nie wpływa na dotychczasowe prawa Uczestników;
d) zmiana dotyczy elementów redakcyjnych niemających znaczenia dla praw i obowiązków
Uczestników.
§5
Zasady bezpieczeństwa
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i
przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie
oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Wydarzenia lub służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek, , a także zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób..
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.
UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za
rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na
terenie Wydarzenia i UJ.
Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do rowerów, samochodów i innych pojazdów
pozostawionych na terenie UJ.
UJ jest uprawniony do lustracji bagażu i użycia detektora metali celem ograniczenia możliwości
wniesienia niebezpiecznych narzędzi na teren Wydarzenia. Powyższe uprawnienie służy
zapewnieniu bezpieczeństwa Uczestnikom, a brak zgody na wykonanie w stosunku do danej osoby
ww. uprawnienia przez UJ jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.
Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu nie mogą posiadać ani wnosić na teren Wydarzenia i UJ:
a. jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów uznanych za niebezpieczne (np. nóż),
b. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c. długich parasoli z ostrym zakończeniem,
d. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
Podczas wydarzenia zakazane jest manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów
politycznych. UJ zabrania prowadzenia na terenie Wydarzenia działalności handlowej, promocyjnej,
reklamowej z zastrzeżeniem przypadków, kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę UJ.
Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić
bezpieczeństwu innych Uczestników oraz UJ, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć
ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenie.
Personel Wydarzenia uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim
do opuszczenia terenu Wydarzenia.
Personel Wydarzenia w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego jest
uprawniony do:
a) wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości, , w tym w szczególności w
przypadkach kiedy jego zachowanie narusza zasady uczestnictwa w Wydarzeniu (np.
weryfikacja wieku Uczestnika) bądź doprowadziło do wyrządzenia szkody i konieczności
wezwania właściwych służb bezpieczeństwa;
a) sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że
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osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §5 ust. 6,
b) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania,
c) sprawdzenia i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Wydarzeniu, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia Wydarzenia, przy czym
sprawdzenia uprawnień osoby do uczestniczenia w Wydarzeniu dokonuje się poprzez przez
sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny imienny bilet (§2 ust. 2 Regulaminu) lub inny
dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu – z zastrzeżeniem §3 ust. 5
Regulaminu;
d) żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika i zastosowania wszelkich
dostępnych środków, w tym także zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik
pomimo wcześniejszego upomnienia nadal zachowuje się w sposób naruszający
bezpieczeństwo i porządek Wydarzenia.
UJ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników
Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń UJ oraz poleceń personelu
Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach
wchodzących w skład personelu UJ (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego
lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej,
Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, UJ może korzystać z monitoringu
obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty. Zasady stosowania
monitoringu przez Organizatora określa zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z
16 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu monitoringu wizyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim
z późn. zm., dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
UJ zabrania palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na
terenie Wydarzenia.
W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym personel Wydarzenia.
Personel UJ może odmówić wejścia na Wydarzenie osobom, które naruszają postanowienia
niniejszego paragrafu.
UJ zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu 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 Wydarzenia;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy UJ lub godzące w jego wizerunek.
§6
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 danych osobowych Uczestnika oraz opiekuna Uczestnika jest Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31- 007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4 pok. 27, 31-110
5

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu 30.09.2022 r.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

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.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Małopolskiej Nocy Naukowców 2022,
zgodnie z zaakceptowanym przez Panią/Pana „Regulaminem Zwiedzania Obiektów
Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu 30.09.2022
r.”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na postawie umowy zawartej poprzez akceptację
Regulaminu – w odniesieniu do Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników;
b. przeprowadzenia relacji wydarzenia i w celach promocyjnych – w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych w postaci wizerunku - na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w odniesieniu do Uczestników.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej jest
dobrowolne. W odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej podanie
danych jest niezbędne do zawarcia umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu.
Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom
trzecim. Dana osobowa Uczestnika w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub
filmach z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ na portalach
społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją UJ,
w tym na potrzeby relacji z wydarzenia – zgodnie z §3 ust. 9-10 Regulaminu.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne w
organizacji wydarzenia – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na
wydarzenie.
Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu
zakończenia Wydarzenia, a następnie d o czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z
uczestnictwa w Wydarzeniu.
Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia na
stronach internetowych UJ oraz profilach UJ w portalach społecznościowych do czasu wycofania
zgody na przetwarzanie wizerunku.
Uczestnik posiada 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.
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. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych można przesłać e-mailem na adres nauka@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres
ul. Michałowskiego 9/3 31-126 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Centrum Promocji i
Komunikacji UJ.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
Uczestnik ma 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. UJ zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły. O odwołaniu
wydarzenia UJ ogłosi na stronie internetowej Wydarzenia, o której mowa w §1 ust. 3. UJ nie będzie
wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do
zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

Załączniki:
1. Zgoda opiekuna uczestnika niepełnoletniego
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Załącznik do REGULAMINU ZWIEDZANIA
Obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu
30.09.2022 r.

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jako rodzic /prawny opiekun*
małoletniej/go:
Imię: ……………………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………………
Rok urodzenia:…………………………………………………………
(zwanej/go dalej „Małoletnim”)
wyrażam zgodę na jej/go udział w wydarzeniu „Małopolska
Noc
Naukowców”, odbywającym
się w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 30.09.2022 w godz. 10:00 – 24:00 (zwanym dalej
„Wydarzeniem”).
Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż Organizator Wydarzenia nie zapewnia opieki osób
dorosłych dla małoletnich uczestników.
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*:
Imię: ………………………………………………………………………
Nazwisko: …………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………
Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Wydarzenia i akceptuję jego
postanowienia oraz udzielam Organizatorowi Wydarzenia zezwoleń i upoważnień, o których mowa w
Regulaminie, w tym zgody na wykorzystanie wizerunku Małoletniego utrwalonego w
fotorelacji/wideorelacji z Wydarzenia. Zapoznałam/em się także z zawartą w Regulaminie Wydarzenia
informacją o przetwarzaniu moich i Małoletniego danych osobowych.
……………………………………………………..……………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego*
*Niepotrzebne skreślić
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