
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2021 z dnia 8 lipca 2021  
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa  

w stacjonarnych szkoleniach, seminariach lub konferencjach 
 organizowanych przez IBE w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 

 
 

Regulamin uczestnictwa w stacjonarnych wydarzeniach, seminariach lub konferencjach 
organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w okresie stanu epidemii w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach, seminariach, konferencjach itp.  
( dalej: „wydarzenie”) organizowanych w formie stacjonarnej przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą  
w Warszawie (01-180), ul. Górczewska 8, tel.: (22) 24 17 101, e-mail: ibe@ibe.edu.pl (dalej „IBE” lub 

„Organizator”), w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników 

wydarzenia, pracowników IBE oraz innych osób obsługujących wydarzenie, a także dostosowanie zasad 
organizacji wydarzeń do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 2 Warunki uczestnictwa w wydarzeniu 

1. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zaakceptowały regulamin oraz najpóźniej w dniu 
wydarzenia złożyły oświadczenie, którego wzór określono w Załączniku nr 1. 

2. Osoby dokonujące rejestracji on-line akceptują regulamin i składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
rejestrując się na stronie internetowej wydarzenia. 

3. W wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby: 
a) objęte kwarantanną, izolacją lub nadzorem epidemiologicznym, 
b) u których występują niepokojące objawy tj. podwyższona temperatura, kaszel, trudności z 

oddychaniem, ból gardła, wysypka, bóle mięśni, utrata lub zaburzenia węchu lub smaku itp., 
c) mające w ciągu 14 dni przed wydarzeniem bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19, 

przebywającą na kwarantannie lub będącą pod nadzorem epidemiologicznym. 
 

§ 3 Szczególne środki ostrożności 

1. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do: 
a) posiadania środków ochrony osobistej w postaci masek ochronnych, 

b) stosowania maski ochronnej przez czas trwania wydarzenia zakrywającej usta i nos, 
c) regularnej dezynfekcji dłoni, w szczególności przed rozpoczęciem wydarzenia i po jego zakończeniu oraz 

w trakcie przerw, 
d) zachowania min. 1,5 metra odstępu od innych uczestników wydarzenia oraz obsługi wydarzenia, 
e) niezwłocznego poinformowania Organizatora i/lub osoby z obsługi wydarzenia o wystąpieniu objawów,  

o których mowa w § 2 pkt b) bądź innych objawów mogących wskazywać na zakażenie SARS-Cov-2. 
2. Sala wydarzenia zostanie zorganizowana w następujący sposób: 

a) odstępy pomiędzy miejscami siedzącymi uczestników będą dostosowywane do obowiązujących 
przepisów, 

b) każdy z uczestników zobowiązany jest zająć jedynie miejsce, które zostało do niego przypisane,  
c) jeżeli miejsca siedzące nie zostały przypisane do uczestników wydarzenia, wówczas należy zająć miejsca 

oznaczone jako dostępne, 
d) zakazana jest zmiana miejsca w trakcie wydarzenia oraz zajęcie miejsca, które nie zostało do tego 

przeznaczone, 
e) pomieszczenie będzie regularnie wietrzone, tj. przed i po wydarzeniu oraz w miarę możliwości w trakcie, 

a także kompleksowo odkażane/dezynfekowane. 
3. Organizator wydarzenia zapewnia: 

a) dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, w szczególności przy wejściach na teren wydarzenia, 
b) płynne mydło, płyny do dezynfekcji oraz jednorazowe ręczniki papierowe w sanitariatach, 
c) regularne odkażane powierzchni wspólnych, 
d) w miarę możliwości bezdotykowe wejście i wyjście z pomieszczeń (np. otwarcie na stałe i zablokowanie 

drzwi). 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2021 z dnia 8 lipca 2021  
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa  

w stacjonarnych szkoleniach, seminariach lub konferencjach 
 organizowanych przez IBE w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 

 
4. W przypadku organizacji przestrzeni gastronomicznej, Organizator dostosuje miejsce żywienia do aktualnych 

wymagań higieniczno-epidemiologicznych zawartych w przepisach prawa oraz wytycznych. 

5. Na czas wydarzenia Organizator uruchamia alarmowy numer telefonu oraz zapewnia oznakowanie  
w widocznym miejscu informacji o tym numerze i zasadach korzystania. 

6. Zastrzega się, iż wymogi sanitarne określone w niniejszym Regulaminie są wymaganiami minimalnymi jakie 
winny być spełnione w przypadku organizacji danego wydarzenia. Nie wyklucza się zaostrzenia wymogów 
sanitarnych w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności lub zmiany przepisów prawa, o czym 
uczestnicy zostaną przez Organizatora niezwłocznie poinformowani i zobowiązani do nich przestrzegania.  
 

§ 4 Ustalenie limitu uczestników wydarzenia 

1. Organizator zobowiązany jest dostosować liczbę uczestników wydarzenia do obowiązujących przepisów. 

2. W przypadku organizacji wydarzeń, dla których planowana liczba uczestników przekracza limity wskazane  
w przepisach prawa, a jednocześnie zastosowanie mają przepisy o niezaliczeniu do limitu uczestników osób  
w pełni zaszczepionych, Organizator w czasie prowadzonej rejestracji odbiera od osoby dokonującej 
rejestracji oświadczenie o statusie, jako osoby zaszczepionej lub niezaszczepionej. 

3. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne – osoba rejestrująca się na 
wydarzenie może, ale nie musi Organizatorowi ujawnić informacji o byciu w pełni zaszczepioną. 

4. Przed wejściem na wydarzenie, każda osoba, która w chwili rejestracji złożyła oświadczenie o pełnym 
zaszczepieniu obowiązana jest ten fakt wykazać poprzez okazanie odpowiedniego QR kodu, który 

Organizator będzie weryfikował za pomocą aplikacji "Zaszczepieni". 
5. Osoby, które nie złożyły oświadczania o pełnym zaszczepieniu lub nie okazały dokumentu potwierdzającego 

ten status pomimo złożonego oświadczenia o pełnym zaszczepieniu, wliczane są do limitu osób 
niezaszczepionych. 

6. Osoba, która w trakcie rejestracji na wydarzenie złożyła oświadczenie o pełnym zaszczepieniu, natomiast 
statusu takiego nie ma lub  nie ma możliwości jego potwierdzenia  przed wejściem na wydarzenie, może  
w wydarzeniu uczestniczyć, o ile po uwzględnieniu jej w limicie osób niezaszczepionych, limit ten nie 

zostanie przekroczony. W przypadku większej liczby takich osób, o możliwości wliczenia do limitu osób 

niezaszczepionych decyduje kolejność przybycia na wydarzenie. 
 

§ 4 Podejrzenie zakażenia 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u uczestnika wydarzenia lub u osoby obsługującej 
wydarzenie, osobę taką należy niezwłocznie odizolować poprzez czasowe umieszczenie w uprzednio 
wyznaczonym i przygotowanym (m.in. wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) 

pomieszczeniu. 
2. Organizator lub osoba przez niego wyznaczona niezwłocznie informuje o podejrzeniu zakażenia COVID -19 

stację sanitarno- epidemiologiczną oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
Najbliższa dla siedziby IBE stacja sanitarno-epidemiologiczna to: 

WSSE przy ul. Żelaznej 79, tel. w godzinach 7.45-15.00: 22 620 37 19 wew. 500, w pozostałych godzinach: 
502 171 171. 

3. W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu 
zakażenia COVID -19 

§ 5 Przetwarzanie danych w celach związanych z COVID-19 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (dane kontaktowe zamieszczono  
w § 1 ust. 1). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
elektronicznie: iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres Administratora. 

2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celu: 
a) zapewnienia bezpieczeństwa, w tym monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych  

z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz ułatwienia służbom sanitarnym 
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona przebywała wśród 
uczestników wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych jest: art. 6. 1 c) i d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) 
RODO w zw. z: 
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− ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, 

− ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
b) ustaleniu liczby osób mogących przebywać jednocześnie w trakcie wydarzenia oraz osób, których do 

obowiązujących limitów się nie wlicza, a także w celu weryfikacji oświadczenia o posiadaniu statusu 
osoby zaszczepionej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6. 1 e) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) i 
lit. i) RODO w zw. z: 
− ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy, w szczególności rozporządzenie rady ministrów z dnia 6 
maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii ze zmianami do tego rozporządzenia. 

c) kontaktu telefonicznego Organizatora z uczestnikami na wypadek stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2  
u którejś z osób obecnych na wydarzeniu – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda 
uczestnika. 

3. Udostępnienie danych: w sytuacji wystąpienia objawów COVID-19 u któregoś z uczestników, personelu 

Organizatora lub osoby z obsługi wydarzenia, lista osób obecnych w trakcie wydarzenia (zawierająca imię, 
nazwisko oraz w przypadku wyrażenia zgody, także numer telefonu) udostępniona zostanie na wniosek 
właściwych służb sanitarnych, w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego. 
Administrator może udostępnić dane podmiotom lub organom na podstawie obowiązujących przepisów. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty współpracujące  
z Administratorem przy organizacji wydarzenia, które uprzednio zostały zobowiązane do zachowania 
poufności. 

4. Okres przechowywania danych: dane osobowe zgromadzone w celach określonych w pkt. 2 będą 

przetwarzane nie dłużej niż przez 1 miesiąc od daty przeprowadzenia wydarzenia.  
5. Obowiązek podania danych: podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa  

w pkt 2 a), ich niepodanie może skutkować niemożliwością udziału w wydarzeniu. 
6. Mają Państwo poniższe prawa: 

a) prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania - na zasadach 

 i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO; 

b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody (numer telefonu) informujemy o prawie do jej 

wycofania każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem.  

c) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Udział w wydarzeniu stacjonarnym jest dobrowolny. 

2. Uczestnik winien być świadomy sytuacji epidemiologicznej w kraju i zagrożeń związanych z epidemią 

Sars-Cov-2. Decydując się na udział w danym wydarzeniu, uczestnik akceptuje wszelkie możliwe 

konsekwencje, w tym możliwość zakażenia się wirusem Sars-Cov-2. Organizator wydarzenia nie ponosi 

żadnych konsekwencji, a uczestnik nie ma prawa do występowania przeciwko IBE z jakimikolwiek 

roszczeniami   

w przypadku zakażenia wirusem Sars-Cov-2, o ile Organizator dochował wszelkich zasad reżimu 

sanitarnego wynikających, z aktualnych na dzień odbywania się wydarzenia, przepisów prawa.                      

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika wydarzenia stacjonarnego w sytuacji epidemii COVID-19. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w stacjonarnych wydarzeniach, seminariach lub konferencjach 
organizowanych przez IBE w okresie epidemii COVID-19 - Oświadczenie uczestnika wydarzenia stacjonarnego w 
sytuacji epidemii COVID-19 
 
 
 
Miejscowość i data……………………………………………………… 
 
 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia stacjonarnego 

w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2  

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy1: ................................................................... 

 

Oświadczam, że w związku z udziałem w organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych wydarzeniu:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i miejsce wydarzenia) 

 

 

1. Akceptuję „Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych organizowanych przez IBE w 

okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

2. Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych. 
3. Według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, jak również w 

terminie 14 dni poprzedzających datę wydarzenia, nie miałem kontaktu z osobą zakażoną i/lub 
odbywającą kwarantannę lub objętą nadzorem epidemiologicznym. 

4. Poprzez wskazanie w niniejszym formularzu mojego numeru telefonu wyrażam zgodę na kontakt ze 
strony Organizatora na wypadek stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u którejś z osób obecnych na 
wydarzeniu. Wiem, że podanie nr. telefonu jest dobrowolne, oraz że udzieloną zgodę w każdym 
momencie mogę wycofać. 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 

 
 
 

                                                 
1
 Podanie numeru telefonu przez uczestnika jest dobrowolne 


