REGULAMIN REZERWACJI ELEKTRONICZNEJ MIEJSC NA POKAZY ORGANIZOWANE W
RAMACH
NOCY NAUKOWCÓW POLITECHNIKÓW ŚLĄSKIEJ
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady elektronicznej rezerwacji miejsc na wybrane
pokazy organizowane w ramach Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, zwanej dalej
„Wydarzeniem”.
2. Wydarzenie odbędzie się 13 października 2018 r. na terenie kampusu Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu i Katowicach.
3. Wydarzenie ma charakter otwarty i każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu, zwana
dalej „Uczestnikiem” ma zapewniony wstęp bezpłatny.
§2
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia
www.nocnaukowcow.com.pl w zakładce „Program” oraz „Skomponuj swoją noc”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O wszelkich zmianach
Organizator poinformuje na stronie internetowej Wydarzenia.
3. Na niektóre pokazy organizowane w ramach Wydarzenia obowiązuje rejestracja
miejsc.
4. Warunkiem uczestnictwa w pokazach o których mowa w ust. 3 § 2 niniejszej umowy
jest dokonanie rejestracji, odbywającej się poprzez założenie konta użytkownika oraz
uzupełnienie odpowiednich pól w zakładce: „Skomponuj swoją noc” znajdującej się
na stronie www.nocnaukowcow.com.pl .
5. Rejestracja wymaga podania następujących danych użytkownika: login, hasło oraz
aktywny adres email.
6. Rejestracji, o której mowa w ustępie 3, 4 oraz 5 w § 2 niniejszej umowy może
dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.

7. W przypadku, gdy zarejestrowany uczestnik nie pojawi się terminowo na danym
pokazie Organizator ma prawo wpuścić innego uczestnika, który wcześniej takiej
rejestracji nie dokonał.
8. Rejestracja uczestnictwa jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem zgromadzonych danych osobowych uczestnika jest Politechnika Śląska
z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice.
2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest P. dr Marta MACEŁKO, z którą
można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celach organizacyjnych wydarzenia.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/.
5. Dostęp do danych osobowych uczestnika wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki
Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych
w niezbędnym zakresie.
6. Dane osobowe uczestnika nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny
do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
8. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych /RODO/.
10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w wydarzeniu.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu
systemu rejestracji miejsc. W razie ich wystąpienia Organizator dołoży wszelkich
starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza.
2. Wszelkie informacje o błędnym działaniu systemu będą rozpatrywane i niezwłocznie
naprawiane, jeżeli potwierdzona zostaje ich zasadność.
3. W przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym funkcjonowaniem systemu
ostateczną decyzję o unieważnieniu rejestracji oraz jej ponownym przeprowadzeniu
podejmuje organizator. Z tego tytułu zainteresowane osoby nie będą rościć żadnych
roszczeń odszkodowawczych względem organizatora.
4. W przypadku unieważnienia rejestracji organizator poinformuje i ponownym
przeprowadzeniu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia:
www.nocnaukowcow.com.pl
5. Liczba miejsc na każde wydarzenie jest ograniczona.
6. Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

