Regulamin Spotkania otwartego pt.
„Cafe Nauka Extra. Małe. Silne. Oporne. Bakterie vs. Antybiotyki w XXI w.”
(„Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne
1. „Cafe Nauka Extra. Małe. Silne. Oporne. Bakterie vs. Antybiotyki w XXI w.” to wykład połączony z
odpowiedziami na losowo wybrane pytania uczestników, który odbędzie się 14 stycznia 2020 r. w
godz. 17.00—19.00 w Auli Dużej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy
ul. Krupniczej 33 (dalej: ,,Spotkanie”).
2. Informacje o tematach, terminach i miejscu Spotkania zamieszczane są na stronie internetowej
www.nauka.uj.edu.pl oraz na profilu Cafe Nauka na portalu Facebook.
3. Organizatorem Spotkania jest Uniwersytet Jagielloński – Centrum Promocji i Komunikacji oraz
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych CM UJ (dalej jako: „UJ”) .
4. Uczestnikami Spotkania („Uczestnicy”) mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematem
spotkania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie decyzji o
ograniczeniu możliwości wstępu na Spotkanie.
5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Spotkaniu tylko w obecności dorosłych opiekunów lub
rodziców, którzy odpowiedzialni są za sprawowanie opieki nad małoletnimi w czasie udziału w
Spotkaniu.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Spotkaniu i wstęp na teren, gdzie odbywa
się Spotkanie (ust. 1 powyżej), jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
7. Podczas Spotkania wystąpią:
- dr Agnieszka Cios – prelegent,
- dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach – prelegent,
- dr Joanna Chłopicka – prelegent,
- Sandra Gaworska – moderator,
- Kamil Sikora – moderator.
§2
Zasady uczestnictwa w Spotkaniu
1. Spotkanie ma charakter otwarty, rejestracja co do zasady (o ile Organizator nie postanowi inaczej)
nie obowiązuje, a udział w nim jest bezpłatny.
2. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność wejścia na salę, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych miejsc (w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych)
lub z innych przyczyn uzasadnionych względami bezpieczeństwa Uczestników, Organizator może
odmówić przyjęcia kolejnych Uczestników.
4. Uczestnicy biorąc udział w Spotkaniu akceptują ustalone reguły jego przebiegu oraz program
określony przez Organizatora i zamieszczony na stronie www.nauka.uj.edu.pl i na profilu Cafe Nauka
na portalu Facebook oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać jego przebiegu.
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§3
Utrwalenie przebiegu Spotkania i wykorzystanie wizerunku
1. Organizator planuje transmitować spotkania na żywo za pomocą live video streamingu poprzez
profil Cafe Nauka na portalu Facebook oraz utrwalać jego przebieg za pomocą zapisu audiovideo
oraz fotograficznego. Utrwalenie i transmisja wydarzenia wykonywane są dla celów
dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie
internetowej www.nauka.uj.edu.pl i innych stronach internetowych Organizatora oraz profilach na
portalach społecznościowych Organizatora z informacją o spotkaniu i jego przebiegu),
promocyjnych (np. na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl i innych stronach internetowych
Organizatora, profilach na portalach społecznościowych Organizatora, w tym na profilu na portalu
Facebook Cafe Nauka) i w celu archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).
2. W toku wydarzenia Organizator będzie utrwalał wypowiedzi własne uczestników i ich wizerunek,
po uprzednim wyrażaniu przez nich zgody na takie utrwalenie i wykorzystanie powstałej w ten
sposób wypowiedzi w sposób i w celach określonych w ust. 1 powyżej.
3. Uczestnik biorąc udział w Spotkaniu i akceptując Regulamin, wyraża zgodę na nieograniczone
czasowo i terytorialnie, nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku w celach
wskazanych w ust. 1 powyżej. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagielloński
wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Spotkaniu 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, w mediach
społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UJ.
§4
Zmiana Regulaminu
1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej www.nauka.uj.edu.pl - w wersji
umożliwiającej jego pobranie, a także przed wejściem na Spotkanie.
2. UJ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany
programu Spotkania, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Spotkaniu.
3. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Spotkania.

§5
Zasady bezpieczeństwa
1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż
obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Spotkanie oraz stosować się w
tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Spotkania lub służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo i porządek.
2. UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Spotkania, a także w
innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Spotkania.
3. UJ jest uprawniony do lustracji bagażu i użycia detektora metali celem ograniczenia możliwości
wniesienia niebezpiecznych narzędzi na teren Spotkania. Powyższe uprawnienie służy zapewnieniu
bezpieczeństwa Uczestnikom, a brak zgody na wykonanie w stosunku do danej osoby ww.
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uprawnienia przez UJ jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Spotkaniu.
Uczestnicy biorąc udział w Spotkaniu nie mogą posiadać ani wnosić na teren Spotkania i UJ:
a. jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów uznanych za niebezpieczne (np. nóż),
b. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c. długich parasoli,
d. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszącym osobom
niepełnosprawnym.
Podczas Spotkania zakazane jest manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów
politycznych. UJ zabrania prowadzenia na terenie Spotkania działalności handlowej, promocyjnej,
reklamowej z zastrzeżeniem przypadków kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę UJ.
Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w
sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników oraz UJ, zakłócić porządek
Spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje
się wstępu na Spotkanie. Personel Spotkania uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której
mowa w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Spotkania.
Personel Spotkania w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego jest
uprawniony do:
a) wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości,
b) sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza w przypadku podejrzenia,
że osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §5 ust. 6,
c) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania,
d) żądania opuszczenia terenu Spotkania 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 Spotkania.
UJ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników
Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń UJ oraz poleceń personelu Spotkania
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 Spotkania UJ może korzystać z monitoringu
obejmującego cały teren Spotkania, jak i jego poszczególne fragmenty.
UJ zabrania palenia tytoniu na terenie Spotkania i UJ.
W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym personel Spotkania.
§6
Przebieg Spotkania

1. Każdy Uczestnik może zadawać pytania tylko poprzez ich wypisanie na kartkach i przekazanie ich
Organizatorom w wyznaczonym momencie Spotkania. Organizator nie przewiduje możliwości
zadawania pytań ustanie – z sali, podczas Spotkania.
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2. Spośród zgłoszonych pisemnie pytań Organizator wylosuje te, na które udzielone zostaną
odpowiedzi. Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania Spotkania i jego przebieg,
decyduje o licznie losowanych i zadawanych pytań.
3. Odpowiedzi na wylosowane pytania udzielą osoby zasiadające w panelu dyskusyjnym. Wylosowane
pytania, na które wcześniej została udzielona odpowiedź, lub które bezpośrednio nie dotyczą
tematyki Spotkania będą pomijane.
4. Dyskusja trwa do wyczerpania pytań z kartek lub do końca czasu przeznaczonego w harmonogramie
Spotkania na dyskusję.
5. Dyskusja podczas Spotkania powinna koncentrować się wokół merytorycznych (poruszonych w
wygłoszonych referatach) zagadnień, bez odniesień personalnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Spotkaniu 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 odbywania Spotkania;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora 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
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, 31007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków,
pokój nr 5. 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 w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
relacji ze Spotkania i w celach promocyjnych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub filmach
z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i na
profilach na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele
związane z promocją Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym na potrzeby relacji z wydarzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia
na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profilach Uniwersytetu
Jagiellońskiego w serwisach społecznościowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie
wizerunku.
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8. 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.
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:
promocja@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres ul. Michałowskiego 9/3 31-126 Kraków, lub
wycofać osobiście stawiając się w Dziale Promocji UJ.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§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.
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