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Regulamin  

„Uroczystości Dnia Górnika 2021 organów nadzoru górniczego” 

 

§ 1 

1. Organizatorem „Uroczystości Dnia Górnika 2021 organów nadzoru górniczego”, zwanej 

dalej „Uroczystością”, jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej 

„Organizatorem”. 

2. Uroczystość odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 1100 w budynku 

„Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” położonego 

przy ul. Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach. 

§ 2 

1. Udział w Uroczystości oznacza akceptację i przyjęcie zobowiązania do przestrzegania 

niniejszego regulaminu oraz załącznika do regulaminu. 

2. W Uroczystości mogą brać udział tylko Organizator, zaproszeni goście oraz osoby 

zaangażowane w organizację i obsługę.  

3. Uczestnikiem Uroczystości może być wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 

chorobowych, nie przebywająca na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

4. Osoby przewlekle chore, powinny powstrzymać się od udziału w Uroczystości. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Uroczystości osobie, która  

w dniu wydarzenia wykazuje objawy chorobowe.  

6. Uczestnik Uroczystości zna i akceptuje ryzyko związane z możliwością zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 oraz wszelkich negatywnych konsekwencji wynikających z tego 

tytułu. 

§ 3  

1. W przypadku oczekiwania na wejście do budynku, uczestnik jest zobowiązany do 

zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 m od innych osób. 

2. Osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do:  

1) poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk lub 

założenia rękawiczek ochronnych; 

2) przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych 

w rozporządzeniu. 

3. Osoba, u której pomiar temperatury ciała wskaże więcej niż 37,5 stopni Celsjusza nie 

będzie mogła uczestniczyć w Uroczystościach. 

4. Odkrycie ust i nosa jest dozwolone tylko w przypadku: 

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby; 

2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo 

trudności w komunikowaniu się. 
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5. Osoba, która zgodnie z rozporządzeniem ze względów zdrowotnych nie może zakrywać 

ust i nosa maseczką, jest zobowiązana do zachowania co najmniej 1,5 m odległości od 

innych osób. 

6. Uroczystość odbędzie się w dedykowanej sali. Dozwolone jest poruszanie się tylko  

w wyznaczonej strefie budynku. 

7. Uczestnicy Uroczystości są zobowiązani do:  

1) unikania tworzenia skupisk ludzi; 

2) zachowania bezpiecznej odległości od innych Uczestników podczas poruszania się po 

budynku oraz ograniczenia bliskiego kontaktu z innymi osobami, np. uścisku dłoni; 

3) zajęcia dedykowanego miejsca siedzącego z zachowaniem odległości 1,5 m od innych 

osób; 

4) niezwłocznego informowania Organizatora o wystąpieniu złego samopoczucia  

oraz wszelkich objawów chorobowych, a także niezwłocznego odizolowania się od 

reszty uczestników i poddaniu się odpowiedniej procedurze sanitarnej; 

5) zdyscyplinowanego wykonywania poleceń Organizatora i osób organizujących 

Uroczystość; 

6) powstrzymania się od spożywania posiłków; 

7) przekazania odpowiednich danych kontaktowych, w celu nawiązania kontaktu  

w przypadku na stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia wirusem SARS-

CoV-2; 

8) pełnego przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, a także związanych  

z tym ograniczeń, wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych 

organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19. 

§ 4 

Organizator dopełni wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników,  

w szczególności: 

1) poinformuje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa podczas Uroczystości; 

2) dokona dezynfekcji wspólnych przestrzeni budynku; 

3) zapewni odpowiednie warunki organizacyjne szatni; 

4) zapewni odpowiednią ilość dozowników z płynem do dezynfekcji oraz maseczek wraz 

z instrukcją na temat prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek,  

a także  prawidłowej dezynfekcji rąk; 

5) wyznaczy i przygotuje pomieszczenie, w którym można będzie odizolować osobę,  

u której pojawiły się objawy chorobowe; 

6) wyznaczy osobę ds. przeciwdziałania COVID-19; 

7) umieści w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, a także numer alarmowy do 

Organizatora. 

§ 5 

1. Po zakończeniu Uroczystości uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie opuścić budynek. 

2. Przebieg Uroczystości może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez 

Organizatora lub inne podmioty. Przez udział w Uroczystości, uczestnik wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez utrwalanie i rozpowszechnianie  

w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
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w szczególności na filmie, w fotografii, na stronach internetowych Organizatora,  

w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”  

oraz w publikacjach okolicznościowych wydanych w formie papierowej i elektronicznej. 

3. Przez udział w Uroczystości, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, w tym wizerunku. Klauzula informacyjna RODO stanowiąca załącznik do 

regulaminu jest integralną częścią niniejszego regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności  

w przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego lub odpowiednich rekomendacji 

sanitarnych. 
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Załącznik do regulaminu „Uroczystości Dnia 

Górnika 2021 organów nadzoru górniczego” 

 

 

Klauzula informacyjna (art. 13) - dla uczestnika konferencji/spotkań 

okolicznościowych (wydarzenia): 
 

Zgodnie z rozporządzeniem 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)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, 40-055 Katowice,  

ul. Poniatowskiego 31. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

za pośrednictwem poczty e-mail: iod@wug.gov.pl, telefonicznie 32 7361857 lub pisemnie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych, Wyższy Urząd Górniczy, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31. 

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a: 

1) imię i nazwisko, adres - w celu zorganizowania i przeprowadzenia konferencji/spotkania okolicznościowego 

(wydarzenia); 

2) wizerunek – w celu ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) oraz promocji wydarzeń 

na stronie www urzędu, w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”  

oraz w publikacjach okolicznościowych wydanych w formie papierowej i elektronicznej. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, 

ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych 

osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Okres przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu cofnięcia zgody albo 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan 

cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: iod@wug.gov.pl. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

2) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

3) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


