
Regulamin prelekcji „Ignacy Łukasiewicz, przedsiębiorca” 
 
 
1. Organizatorem prelekcji "Ignacy Łukasiewicz, przedsiębiorca" jest Miasto Jasło, właściciel  

i zarządca Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.  

2. Uczestnictwo w prelekcji możliwe jest po wcześniejszym zapisie, dokonanym na formularzu 
zgłoszeniowym przesłanym na adres mailowy wp@um.jaslo.pl. 

3. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 15 osób.  

4. Prelekcja dla osób w nich uczestniczących jest bezpłatna.  

5. Prelekcja odbywa się w Sali Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 
5, na I piętrze.  

6. Uczestnicy prelekcji są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń przedstawicieli 
Organizatora i Partnera uczestniczących w spotkaniu, a także przestrzegania przepisów 
porządkowych obowiązujących w obiekcie.  

7. Osoby, które chcą wziąć udział w prelekcji, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji - zgłoszenia 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. mailowo (wp@um.jaslo.pl). i przekazania 
swoich danych, tj. imię i nazwisko i numer telefonu oraz adres e-mail.  

8. Organizator za pomocą środków komunikacji elektronicznej poinformuje osobę dokonującą 
zgłoszenia, czy zostało ono przyjęte.  

9. Osoby ze szczególnymi potrzebami, chcące wziąć udział w Prelekcji mają obowiązek zgłoszenia 
swoich potrzeb Organizatorowi nie później niż na dwa dni przed planowanym spotkaniem. 

10. Osoby uczestniczące w spotkaniu zobowiązane są do zachowania 1,5-metrowego dystansu  
w stosunku do innych uczestników.  

11. W budynku uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką. Osoby, które nie 
dostosują się do tej zasady nie będą mogły uczestniczyć w prelekcji.  

12. W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w pkt 7-8 niniejszego Regulaminu, 
Organizator może odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce udziału/dalszego udziału w prelekcji.  

13. W prelekcji mogą brać udział jedynie osoby nieobjęte kwarantanną, nie przebywające pod 
nadzorem epidemiologicznym, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, 
takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy 
przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.  

14. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w prelekcji, wskazanych powyżej 
objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w spotkaniu. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej 
izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby 
skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są do odwołania swojej obecności 
na spotkaniu oraz nieuczestniczenia w nim.  

15. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących 
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.  

16. Uczestnicy prelekcji są zobowiązani do sprawdzenia czy w związku ze zmianą sytuacji 
epidemiologicznej lub z innego powodu nie nastąpiła zmiana w programie. Ewentualne 
komunikaty o zmianach będą publikowane na stronie internetowej Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Jaśle www.inkubatorjaslo.pl w zakładce aktualności, a także wysłane na podane w formularzu 
zgłoszeniowym dane kontaktowe.  

17. Procedury bezpieczeństwa ujęte w regulaminie obowiązują do czasu odwołania stanu epidemii.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  
 

 

http://www.inkubatorjaslo.pl/


„Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w prelekcji pn. „Ignacy Łukasiewicz, 
przedsiębiorca” 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta 

Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie 
na wskazany adres siedziby oraz telefonicznie:  13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: 
urzad@um.jaslo.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
5. Zebrane dane są przechowywane do czasu zrealizowania celu przetwarzania lub do momentu 

cofnięcia zgody.  
6. Udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki 
do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo  
w prelekcji. 

9. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany. 

 
 

mailto:urzad@um.jaslo.pl

