
REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIU GALA JUBILEUSZOWA 20-LECIA ŚlOIIB 
NOSPR KATOWICE 26 marca 2022 roku 

 w zakresie przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 
 

Uwzględnia aktualny stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Regulamin ma zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy 

prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.  
Zmiany będą ogłaszane w formie elektronicznej na stronie internetowej ŚlOIIB.  
  

1. Wytyczne dotyczące liczby uczestników wydarzeniu. 
 

1.1. Wydarzenie Gala Jubileuszowa 20-lecia ŚlOIIB objęte jest następującym limitem liczby 

uczestników – udostępnia się uczestnikom nie więcej niż 30 % liczby wyznaczonych miejsc. Limit ten 

może zostać dodatkowo ograniczony, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.2. Złożenie przez uczestnika dobrowolnego oświadczenia, w oparciu ważny certyfikat lub ważne 

zaświadczenie, o których mowa w pkt 2.1., o byciu osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 lub 

posiadanie statusu ozdrowieńca po przebyciu COVID-19 lub legitymowanie się negatywnym 

wynikiem testu na COVID-19 umożliwia wstęp na wydarzenie bez podlegania limitom wynikającym 

z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa. 
 

         2.   Warunki udziału w wydarzeniu: 

 
2.1. dobrowolne okazanie przez uczestnika przy wejściu na wydarzenie, w przypadku jego posiadania, 

ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub ważnego zaświadczenia o szczepieniu, 

o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne; 
2.2. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie 

lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną 

oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  
2.3. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren 

wydarzenia;  
2.4. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu/wydarzenia, a także w kolejce oczekując 

na wejście na teren obiektu/wydarzenia; 
2.5. samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, 

rękawiczki jednorazowe;  
2. 6. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybciej 

wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;  
2.7. sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości z pierwszeństwem osób 

starszych;  

2.8. ustawianie się we wszelkich miejscach z zachowaniem dystansu 1,5 metra;  
2.9. ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji;  
2.10. zastosowanie się do środków bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń 

obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji;   
2.11. umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub 

kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura 

przez właściciela obiektu Nospr; 
2.12. jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura – może zostać on czasowo odizolowany 

w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego 

o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa budynku Nospr, co umożliwi obsłudze 

ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba. 
 

3. Informacja o ochronie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, iż: 



1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 

40-467 Katowice, ul. Adama 1b. Dane kontaktowe: +48 32 255 45 52, biuro@slk.piib.org.pl 

2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej, z dopiskiem 

„inspektor ochrony danych”. 

3) Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą. 

4) Cel przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu prewencji zarażenia 

wirusem COVID-19 na terenie wynajmowanym przez Organizatora Gali – posłużą one w szczególno-

ści:  

a) podjęciu decyzji, czy bezpieczne jest wpuszczenie Pana/Pani na teren obiektu, 

b) w celach dowodowych – na wypadek poniesienia przez Organizatora, lub jego pracowników, szko-

dy w związku z zarażeniem pracowników i gości koronawirusem COVID-19 – jeżeli zarażenie to 

pochodzić będzie od Pana/Pani, gdy złożone oświadczenie jest nieprawdziwe. 

5) Podstawa prawna przetwarzania: Art. 207 § 2. Kodeksu Pracy, zgodnie z motywem 46 RODO, Art. 

6 ust. 1 lit f RODO - konieczność ochrony interesu Administratora, oraz zdrowia i życia jego pracow-

ników, Art. 9 ust.2 lit b), i) i h). 

6) Kategorie danych: Imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, oświadczenie o braku okolicz-

ności wpływających na bezpieczeństwo pracy na terenie Administratora. 

7) Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa, organy 

państwowe, w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

8) Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

9) Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnię-

cia celu przetwarzania (minimum 14 dni) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ad-

ministratorze. Jeżeli okaże się, że złożone przezPana/Panią oświadczenie jest fałszywe, okres ten może 

się przedłużyć do momentu zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przez Pana/Panią złożeniem fałszywego oświadczenia. 

10) Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w za-

kresie dopuszczalnym przepisami RODO); 

11) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Informujemy, że w nie podejmujemy decyzji w sposób 

zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane. 

12) Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobo-

wych zawartych w oświadczeniu jest brak możliwości wejścia na teren obiektu. 

 

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU ORAZ 

PRZYJĘCIEM GO DO STOSOWANIA. 
 

Katowice, dnia 9 lutego 2022 roku 


