
REGUI,AMIN IMPREZ ORAZ ZEBRAN ORGANIZOWANYCH
LUB wsPÓł,oRGANIZowANYcH PRzEZ RncIoNALNĄ IzBĘ

PRzEMYsŁowo-H.Ąr*DLowĄwGLIwlcAcH(N_lEDoTYCZYsZKoLEŃ)

I. POSTANOWIENIA OG(iLNE
l'l. walne zBromaducnie c7lonkó\\ Regionalncj l7b}'PrŻem}sło\\o_Handlo\\cj

\\.Gli$icaclr. dowolnc spolkanie lub lebranic. rr ty'm śniadanic izbor.vc. konlirencja.
inlprcza. u 1yln Gala lzby' organizo\łanc lub \spóblganizowanc plzcz RIPII
\\ Gli\\'icach ul. Z\}cięst\\a 36 (olganizator'/Współorganiza1or). zrrane sa rr dalszej
części Regulaminu 

''spotkani€m''. 
W s}tuacji gd} RIPH rv Gliticach jest

olganiŻa1oren]. inne l]nn}']nogą b}'ć wspólorganiZalo]'anr j. lLlb odNrotnie iIl]a tilma
jest organizatorem. a RIPH s Glirricach WspóIorganilalorcm. Ninit'jsz1 RcgLrlamirr
dot}czy spotkania. w któłfi RlPll \ Gli\\icach \\ystcptlic u.jcdnei z po*1ższ1clr
ról'

1.2. Cclcn Regulaminu .iesl zape\nicnic .iasnlch i czlleln\ch 
'/asad 

\)kov).stania
danyclr osoborvyclr. matclialóu, zcljęciowy'ch. rvizLIalnych. głostlll1'ch i innycIl
udokumenlo\\ anych dzialari podczas spotkania_ ttlakże dla celti* zapcrrniellie
bc7ni(c/cńsl\\a \\ lr!l'ciś sr'olkaniJ'

l.3' Ninicjsuy Rcgulamin dostcpIlyjesl do \łglądu na stronie w\!w'riph'com.pl ol.az prz}
reccpcji kazdcgo Spotlania \ dniu.icuo tr\\ania.

1'4. Cel Spotkania jcst każdorazolo okrcślan}' * Żaproslcniu lub na stronic
rv'rlrv'riph.conr.pl' Nłoże ot] takżc rr'ylrikać z oborviazuiacych przepisó!!' Ir9\ł.
statulu RIPII \\ Glirr icach. lub inn},clr dokunlentó\\ 'rrcrrnclvnr'ch'

]'5. spotkanie tozpoc7}na się i koIicz) zgodnic Z obowiąZll jąc;_m harmonoglamclrl
doslgpn!m na stronic u.!vw.riph.cont-pl lub zgodnic z harntonoslanrcm podanyr
lr zaptoszcniu rr1'słanr m e_lnailenr.

l'6' Rcgulamin kicrorratry jest clo rrszystkiclr osób. klórc \\ czasie lrtvania Spotkania
będą przcb1lvac na tercnie. na któt'yIn olganizorvane jest Spotkanic' Kazda osoba
przcb}\\ająca na l}m terenic \\ cŻasic tNania Spotkania oborriązana jest .t,.sorrai
się do postanorvicIi niniciszego l{eguianlinu' Dot)'cz} 1() 1akzc praco\!nikó\\
iobsługi Spotkania pl'lcz filult zcung1Lzne. ! także sponsol(iN i gości'

l.7. Spotkania mogą b)'ć spotkaniami sponsorolr'anymi. w takiej sytułcji dopuszcza
się możlirvość łvnicsienia pclnej oPlaq za udzial w spotkaniu $ zamian za brłk
zgodr' na przckazanie dan\'ch uczcslnika spotkania do rponsorórr. żądanic łakic
nalcŹ1'zglosić rr trakcie rcjestracji na udzial rv spotkaniu.

2. ZASADY oBowlĄZtl.|Ąctr NA TERENIE SPoTKANIA, SZCZEGÓL:IIE
w zAKRESIE.'EGo BIZPIEczEŃsTwA, sPRAw oRCAN lZAcY.lNYcH ITD.
2'l. wstęp na tetcn Spolkania odbyrła się po podpisaniu listy'obccności rł rctep.'ji

Spotkarria z rr'1jątkicnr podrr1'konau'córr ()lganizatora oraz lnst1łuc_|i

udostcpniaiąccj 1ercn. na kta)ryDr Spolkanie jcsl zorganizorvanc.
2.2. KaŻAy uczest]1ik spotkania zobo\"-iąZanv jesl do przcst!Żegania porzadkit

i bc7pieczeńsh\a na lclenic Spolkania.
2'3' Uczcstrric) Spotkania zoborriązani są stoso\\'ać siu' do zarzadzeń i polęccń słuŻb

infblmac}'itl)'cll i polządkow)'cb dzialając1'ch rr' inricniu organjZatora.
a rr szczegóIności pŹ) $ciściach na tercn Spotkania zoborliazani sa pol\\ieldŻić
srr'oji1obecność.

2'4. Uczcstnic)' Spotkania zoborriązani sa do przeb1'rrania rr11aczric rr mil-iscach do
lcgo przeznaczon1ch.

1.5' Zabmnia się pr'zcbvrvania poza rr'lznacZonr'lrr telcncm spotkal]ia.

I



2.ó. organizator i upoważnionc prŻez nicgo służby porządkolvc mają prarł,o odmórvić
\\stępu na Spotkanie zc vzględórr bezpicczeństlva. lub Z innych przrcz!'n
rrynikających z oborriązując1ch przcpisó* prarva.

1.7. Uczr'stnik Spotlrnia mc prrrro:
a' wstępu i uc).estniczenia w spotkaDiu. zgodnic Ż przepisami prarr,a iRegulalrrincm

Spolkania.
b. do intbrmacji o umieiscowieniu punktórv medyczn1ch. gastronomicznych

isanitarnych.
c' korŻ)'stallia z. utządzct\' w tym z zaplecza sanitanego. które są udostępnionc do

ogóincgo uŹ}1ku \\'sZ] slkinr uczcstnikom Spotkania rr sposób zgodny z ich
prŻeznaczcnicm.

d. do uzyskania pomocy medyczncj w zakrcsie zu'iqzanym z uczestniczcniem
l'' Spotkaniu. lr przypadku. gd1'pojawi sie taka konieczność.

3. OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS SPOTKANIA
3' l. organizator lub WspółorgalriŻatol utlwala na nośnikach clektronicznych. optycznych

lub papiero\v)'clr przebicg Spotkania dla cclórl jego dokumentacji. lub realizacji
przcpisó\\ pra\\ a.

]-2' wizcrunek osób przebyrvających na terenie_ na którym odby$a się Spotkanic może
zostać utrwalony. a 

'rastępnie 
rozporvszechniany dla cclów dokumentac)'jnycL

intbrmac1jn}ch ispra\oŻda$cz}'ch lł oparciu o ań.6 ust'l lit. f) RoDo' UdŻiał
rr Spotkaniu jcst ró\noznacŻn1' z brakiem sprzeci\\u na rrlr. dzialanie' Wizcrunek
możc być ró\\nieŹ utr\ralony i rozpołszcchniony przez innych uczestnikó\r
Spotkania. za których organizalor lub współorganizator nie może ponosic
odpo\\ icdzialności. w przt'padku sprzecirr'u dotvczącego utrrr'alania rvżerunku
i dalszego przctrvarzania s'żerunku w ramach dokum€ntrcji przebiegu
spotkania nie należy pr'ebywać na tereni€' na którym odbywa się spotkani€.

3'3. w pż}padku utrrvalania i chęci rozporvszechniania rvizeruIlku konkrctnei osoby lub
kilku konkrctrt1ch osób. a nie samego Spotkatlia. zbierana bedzie dla realizacji lego
celu oddziclna zgoda (w oparcill o art.ó ust.l lit' a) RoDo oraz rv oparciu o pr:rrro

autot'skie)' Niniejsze nie dotycą: członków wladz RIPH w Glirvicachi osób
rr]'stępując}ch publicznie; czlonków rvsrystkicb komiŚji' w Ęm wybieranych na
Walnym; osób nominorr'anych do nagrod1 lub nagrodzon1'ch rr' zu'iązku
z udziłłem w konkursach lub lv każdyń innym prrypadku uznania ich dorobku
i publicznego nagrodzcnia' udziclonia pochwały, poilziękowania itp'; innych
sytuacji rr'!'nikając}ch z przepisórr prarva, rr' których utnvalanic rtizerunku nie
lr)'maga zgod}' i mieści się rv pojęciu dokumento$'anie Spotkania' chyba że
zgoda wymag{na jest przez przepisy prarva autorskiego.

3'4' Wymżenje Zgody na przcl\lażanie lvizerunku. Żgodnie u pkt' 3.3. a także na dalsŻe
jcgo udostępnianie np. do pras1 lub nrediom społecznościo$} m cz1 inn1m
wspóIorganilatorom spolkaniajesl całko\\icic dobro\\olne i bezplatne. Zgoda moŹe

zoslać od\"-oiana zgodnic z klauzrrlą dostępną w treści zgody'
3'5. olganizator lub Współolganizatol Spotkania nic odporliada za rozpowszechuianie

$izcrunku dokon)\ane przez inn1'ch uczestnikórr spolkania bez zgody rvłaścicieii
u izerunlu. .icdnakzc \\ ramach ninicjszego Rcgulaminu \\zI\a do poNslrŻ\mania
się tlcl lvykonyrvirnia zdięć konkretnym obcyln osobom bcz ich zgody" a szczególnie
na ich udostępnianie \\ Intcmecic' Zasady dzialania dzicnnikarzy rcgulują odrębne
przcpisl pmrra.



sPEł,NlENtE oBowIĄzKU INFoRMACYJNEGo woBEc wŁAŚclclELl
DANYCH OSOBOWYCH
4'l Adnlinistratorcm danych zebranych przc'/' OrganiŻaloru lub Współorganizatora

w ramach organizacii spolkania jest RIPII rv Glirricach. ul' Z\\ycięs(\\a 36.
nięzalcżnie od obowiązku infomacyjnego. iaki porrinien spelnić odrębnie każd)'
z pozostałych współor8anizatoró\Ą''

4.2 zgodnic z \},maganiami an. l3 RoDo (Rozporządzenie Parlamentu Europejskicgo
iRady (UE) v 2016/679 z dnia 27 k\rictnia 2016 r' rv spra'lł,ie ochrony osób
fiz;'czn1,ch lr zrviązku z przet$arzaniem danych osoborvycir i u' sprarr ie
s\lobodnego przepłyrlu takich dan1ch oraz uchylenia dyrcktyrr1 95/4ólwl]) RIPII
w G]irvicach informujc. żę przetwarza dane osobowe uczęslników/potencjahych
uczeslnikó$' Spofkania. $' tym zaproszonych gości. sponsolórv. obsługując1.ch finn
zewnetrznych. Wspólorganizatorórv itd. rl zakresie danych zuykł1'ch. tj.: imię.
nazrvisko. firma/organizacja. stanorłisko- adres_ konlakt telclbniczn1, lub rrraiIorvy na
podstawie:
. an.6 ust'I. lit' c) RoDo dla cclów realizacii przepisórł.prarla zrviązanych

z organizacją i dokumenlacią spotkań \łynikających z przepisów pralva
. an.6 ust.l. lit. c) RoDo dla celórr rcalizacji przepisó$ pra\\a z\\ią7'anJ'ch

z rozliczeniami finansowymi Spotkania
. art. 6 ust'l lil. d) RoDo dla ceiórv ochron1 ż!'\\'otn)'ch interesóN osob}'. której

danc dot}'czą. lub innej osoby lizycznej rv zaklesic \\."$'. dan)'ch z*1klych
rv zrviązku z istnicjącą pandemią koronawirusa i obowiąZuiqcymi rv lynr zaklesic
przepisamiprarva

. art' 9 us1'2 lit. i) RoDo rv zrviązku z interesem publiczn)'m \ł dzicdzinic zdrolia
publiczncgo. takich .iak ochlona pżed powaŹn}'mi l ransgrill) iczn} nl i

zagroŻcniami zdrorrotnymi. jeżcli \\}'nika 10 z przepis(i\ pra\\a (zakrcs możc
dolyczyć zbieranych itrlbrmacji o stanie zdro\ria. zBodnje z \!ytycr.n)n1i GIS.
u'tym pomiaru temperaturv i innych skIadan1ch ośr''iadczeti. o ilr.' aknralna
sytuacja będzie lcgo $l magała)

. arl. 6 ust.l lit. a) RoDo rv zakrcsje zgod)' \łyrażonei na utrualenie u,izerunku
zgodnie z zapisani ninieiszego Regulaminu

. art. 6 ust' l lit. a) RoDo \! Żakrcsie zgody \J'rażonej dla oelórv markclingorr)'ch
(przykładcIl jest Spotkanie sponsororvane. gdyż ${edy sponsolly Inają prarvo do
rrykorzy'stania dan1ch uczestnikórr' spotkania dla celórr nrarketingo\\}ch sanla
aktyrł'ność lvejścia na spotkanie sponsorowanc icst traktolvana jako \}'rażcnie
zgod) na działanic ma (elingo\c sponsoró\\ \łobec uczestników Spotkania)

. an'6 usl.l lit' t) RoDo. u celu rcalizacji uzasadnionęgo i eresu RIPII
rł Gliwicach. tj. wysyłki zaploszeli ircicstracji osób zgłoszonych na spotkanie
oraz dokumentacji s'izerunkosej Spotkania (Spotkania. a nie pojedynczych
osób).

4.3. Danę osobowc zostały zebrane od czlonków RIPI_I rv Glilłicach. z rvizytówek lub
kontaktórr. telcinformal}cznych lub są publicznie dostepnc albo Żostały zebranc na
podstawie wcześniclszej rlspółpracy lub z polccenia osób \tcześniL'i
rlspółpracując1'ch lub na podsta\\'ic rrczcśniej uz1skan1'ch Zgód' są 1rr danc
katcgorii: dane z\\'ykle.

4'4. WyraŻcnie splzeciwu na działania rlynikaiące z pkt.3.2 niniejszcgo RegulaminLl
unienrożli$ia \\Żięcic udzialu \\' Spotkaniu. nieza|cŻnie od charaktcru \! jaki]n dana
osoba przeby'la na spotkaniu' Brak \t) rażenia zgod1 na działania rr1nikaiące



5.

z pkt.j'3. niniejszego Regulaminu $ żaden sposób nie ogranicza udziału
w Spotkaniu.

4.5' osob1 liz1czne. któq.ch dane osobouc są przel\\arzane przez RIPH r'r Glirvicach
maią plawo dostępu do treści swoicll danych omz iclr poprarviania. uzupehliania.
sprosto\\ania. żądania zapomnienia. przcnoszenia lub ograniczcnia przet\arzania.
a także posiadaią prawo do wnięsienia sprzeciwu r.vobec ich przctwarzania. jeżcli
dane są przetrlarzane \\'oparciu o uzasadnion} intercs (ań. 6 ust.l lit. 0. Pra$o
to można realizować rv sicdzibic RlPl] \\' Gliwicach. ul. Zwycięstwa 36
od ponicdzialku do piątku \\ godzinaclr od Il'00 do l3'00'

4.ó. RIPH lr Gliwicach nie pŹetwalza danyclr osobowyclr w sposób zautonlatyzowany
i nie dokonuje profilo\\ania rych danlch.

4'7' odbiorcami danych osobow1'ch mogą być pozostali członkorvie RIPH w Glirvicach.
\\spółpracujące finrry lrrb organizacje $ zakrcsie or8aniŻacii Spotkania lub.iego
lrspółorganizacji. wszelkie instytucjc lvynikające z przepisórv prarł,a. a także firmy
obsługtliącc s}stem} infbrmatyczne. media \\' ograniczon}'m Żakresie (np. poda ie
imienia i nazwiska osoby nagrodzonei. publicznie rł'ypowiadającej się. członka
$ladz RIPI I $ Gli\\icach itp.). sponsorzl. Spotkania.

4'8' Dane osoboNc będą prŻctwarzane do zakończenia istnienia RIPH rv Glirvicach.
od\\olania zgod)_ lub u1razenia uzasadnioncgo sprzcciwu ch)'ba. że krótsze termin}
będą wynikaiy z rcicstrll czynności i zalcży 10 od rodzaiLl spotkania'

4'9' Dane nie mogą b}ć przckaz)'\\ane poza Europr'iski obszar Gospodarcz}'- w któr}m
nic stq'ieldzono odpou,icdniego stopnia ich ochrony.

'l.l0. RIPH 'r'r Gli'rricach nie po$olała Inspcklora ochron1, dan).ch. Kontakt do osob}
odpowicdzialncj za ochronę dan1ch osoborvych: sekrctariatźlriph'com.pI'

.ł.ll. RIPH rr Glirricach infbrmLrje o praNic \Iicsięnia skargi do organu Nadzoru.
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronic danych osobo\rych w prz)'padku stwicrdzenia
przet\\arzania t).ch dan),ch niezgodnie z oboniqzujacym pra\\'em kajov)m
icuropciskin. Organem Nadzoru jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych
\\ Warsza\\ic. ul. Sta\\ki 2.

WYTYCZNE DLA L;CzEsTNlKÓw SPoTKAN|A w TRAKCIE EPIDEMn
5'l' spotkanie będzie organiŻo\łane zgodnie z oborł.iązLtjacymi aktualnie przcpisami

prarła (oborr'iązując)' reżim sanitarny)'
5.2' Zostanic lvyznaczone i przygotowane pomieszczenie. w którym będzie można

czasoNo odizoIo\\'ać osobę. rv przypadku poja\rienia sie objawów chorobolvych.
5'3. w p.zypadku $.ystąpienia niepokojących objarrórv w dniu Spotkania. uczestnik nie

powinicn na nie prz1'chodzić. porr'inicn zostać \ domu. postępować zgodnie
zZaleccniani Głórr'nego lnspcktora sanitarnego/Ministerst$a ldrowia
iskontaktorlać się niez\\łocznie Ż lekarzem lub powiatowa stacją sanitamo_
epidemiologiczną_ oddzialem zakażn)m. a rl razie pogorszenia się slanu zdrorł,ia
zadz$onić pod nr 999 lub ll2 ipoinlbrmorvać o srvoich objawach. W razie
rvątplirłości istnieie moŹli\łość dobro\rolnego poddania się badaniu temperalur)
(arr.9 ust. 2 lit a) RODO).

PosTANowtENlA KoŃcowE
ó.l. W spra\\ach nieurc8ulo\\anych rr Rcgulaminic stosuje się oborviązuiące przepis1

pra\ra.
6'2. Utlzial \\ Spotkaniu jest rórrnoznaczn1' z akceptacja przcŻ uczestnika ninicjszego

Rcgulaminu.
ó.3' Rcgulirmin rlchodzi lr z1cie z dniem l0 czerrvca 202l r.

6.



Regulamin został zatrvier'rlzon1'' przez Plezesa Regiona]ncj lzby Przcm1skluoJ larrdlo*ej

u Glivicach

lłcŻes lzb)'

Wiktoi P;.\,1it


