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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 
w związku z zagrożeniem epidemicznym dot. COVID-19 obowiązująca podczas  
XI Międzynarodowej Konferencji OKULISTYKA-KONTROWERSJE 2021 (dalej zwana 
„Wydarzeniem”) w dniach 14-16.10.2021 w hotelu Gołębiewski w Karpaczu:  
 
1. Procedura niniejsza (dalej „Procedura”) została opracowana przez Inspirecongress Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław (dalej „Organizator”) na potrzeby 
zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego w związku koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
osób uczestniczących w Wydarzeniu jak również bezpieczeństwa publicznego, w związku panującą 
pandemią COVID-19.  
 
2. Celem opracowania i wdrożenia Procedury przez Organizatora jest zminimalizowanie zagrożeń 
zakażenia się podczas Wydarzenia wirusem SARS Cov-2 i zachorowań na COVID-19 przez uczestników 
Wydarzenia (dalej ”Uczestnicy”), jak również dalszego rozprzestrzeniania się tego wirusa w 
społeczeństwie.  
 
3. Każda osoba uczestnicząca w Wydarzeniu jest obowiązana przed wejściem na Wydarzenie dokładnie 
zapoznać się z Procedurą, jak również bezwzględnie się do niej stosować, aż do chwili opuszczenia 
Wydarzenia.  
 
4. Procedura została opracowana zgodnie z obowiązującymi w dniu 1.10.2021 przepisami prawa 
polskiego w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-
19.  
 
5. Przed wejściem na Wydarzenie każdy Uczestnik otrzyma ankietę epidemiczną do podpisania w formie 
papierowej wraz treścią Procedury do zapoznania się. Uczestnicy, którzy nie wypełnią ankiety 
epidemicznej nie zostaną wpuszczeni na Wydarzenie.  
 
6. Uczestnik jest zobowiązany do podania wyłącznie prawdziwych informacji w ankiecie epidemicznej 
wypełnianej zgodnie z punktem powyżej.  
 
7. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest obowiązany zasłaniać usta i nos w trakcie trwania Wydarzenia. Jeżeli 
Uczestnik jest zwolniony z obowiązku stosowania maseczki ochronnej z przyczyn zdrowotnych to 
wówczas przed wejściem na Wydarzenie Organizator ma prawo żądania okazania przez Uczestnika 
zwolnienia lekarskiego zaświadczającego o powyższym fakcie. Organizator nie będzie wykonywał kopii 
powyższego zaświadczenia lekarskiego w całości lub części, a tym samym nie będzie przetwarzał danych 
osobowych Uczestnika znajdujących się w tym zaświadczeniu w zakresie wykraczającym poza jego dane 
osobowe wynikające z ankiety epidemicznej.  
 
8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą oraz 
zobowiązaniu się do stosowania postanowień Procedury i wytycznych personelu Organizatora w zakresie 
zachowania bezpieczeństwa epidemicznego.  
 
9. Organizator zapewni w trakcie Wydarzenia indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak płyny 
dezynfekujące aktywne przeciwko wirusom dla wszystkich Uczestników Wydarzenia. Każdy Uczestnik 
zobowiązany jest do stosowania płynów dezynfekujących zgodnie z zaleceniami ekipy Organizatora, a 
także do prawidłowego stosowania maseczki poprzez zasłonięcie ust oraz nosa. 
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10. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do instrukcji mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego 
nakładania i zdejmowania maseczki. Instrukcje udostępnione zostaną w miejscu widocznym w formie 
obrazów, piktogramów i towarzyszących im opisów.  
 
11. W miarę możliwości Organizator w porozumieniu z właścicielem powierzchni zapewni odpowiednie 
wietrzenie pomieszczeń.  
 
12. Dane osobowe Uczestników wskazane w ankiecie COVID-19 nie będą przekazywane przez 
Organizatora jakimkolwiek osobom trzecim i będą przechowywane tylko ze względów bezpieczeństwa na 
potrzeby realizacji Procedury. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Uczestników w 
powyższym zakresie zostaną one usunięte przez Organizatora w bezpieczny sposób uniemożliwiający 
ich odtworzenie.  
 
13. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego z innymi Uczestnikami w miarę 
możliwości jak również między stolikami w części przeznaczonej na spożywanie posiłków (zajęty może 
być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m).  
 
14. Organizatorowi przysługuje prawo do niezwłocznego wyproszenia Uczestnika z Wydarzenia w razie 
rażącego naruszenia przez niego zasad bezpieczeństwa, wytycznych oraz postanowień Procedury.  
 
15. Procedura jest udostępniona przez Organizatora przed wejściem na Wydarzenie.  
 
16. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników zebranych w związku z 
wypełnianymi ankietami epidemiologicznymi oraz wykonywanymi testami na COVID-19 znajdują się w 
klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.  
 
17. Jeżeli u Uczestnika Wydarzenia wystąpią niepokojące objawy w dniu Wydarzenia, nie powinien on 
na nie przychodzić. Powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić 
pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. Zalecamy szczególnie, aby w 
wydarzeniach/spotkaniach nie brały udziału osoby powyżej 70 roku życia oraz posiadające choroby 
przewlekłe.  
 
18. Osoby wchodzące mogą być poddane bezdotykowej kontroli temperatury. Jeśli temperatura 
przekracza 37,5°C, osoba taka zostanie poproszona o udanie się do wydzielonego pomieszczenia, w 
którym po 10 min. zostanie przeprowadzone ponowne mierzenie temperatury. W przypadku, gdy 
temperatura nie obniży się, osoba ta zostanie poproszona o kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
która zbierze wywiad i przekaże instrukcje dalszego postępowania  
 
19. Uczestnicy Wydarzenia mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu 
odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).  
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Załącznik nr 1  
Klauzula informacyjna Inspirecongress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców 
Śląskich 95, 53-332 Wrocław dla uczestników XI Międzynarodowej Konferencji OKULISTYKA-
KONTROWERSJE w zakresie ich danych osobowych zebranych w ramach ankiety epidemicznej.  
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych) (dalej „RODO”), a także wynikającego z 
przepisów RODO obowiązku informacyjnego, w niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu w 
przejrzysty sposób wszystkie informacje wymagane przepisem art. 13 RODO.  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Inspirecongress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław (dalej „Administrator”).  
Z Administratorem można się skontaktować następujący sposób:  
• pisemnie pocztą tradycyjną na adres: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław 
• pisemnie pocztą elektroniczną na adres: iod@inspirecongress.pl 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z 
zagrożeniem epidemicznym dot. COVID-19 zgodnie z obowiązującą procedurą podczas Wydarzenia w 
dniach 14-16.10.2021 r. w Karpaczu w pomieszczeniach zapewnianych przez Administratora, w tym w 
celu weryfikacji możliwości dopuszczenia Państwa do tych pomieszczeń bez zagrożenia dla samych 
Państwa oraz innych uczestników ww. Wydarzenia.  
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 
lit. a RODO). Swoją zgodę możecie Państwo cofnąć w każdym momencie poprzez wiadomość 
elektroniczną na adres e-mail: iod@inspirecongress.pl, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania przez Administratora celu ich 
przetwarzania wskazanego, jednakże nie dłużej niż 3 tygodnie od daty Wydarzenia, w którym Państwo 
uczestniczyliście. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla 
zapewnienia Państwu wejścia do pomieszczeń zapewnianych przez Administratora, a tym samym wzięcia 
udziału w Wydarzeniu, zgodnie z przyjętą przez Administratora procedurą bezpieczeństwa w związku z 
zagrożeniem epidemicznym dot. COVID-19 obowiązująca podczas ww. Wydarzenia w pomieszczeniach 
zapewnianych przez Administratora.  
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi 
informatyczne, a także dostawca serwera pocztowego.  
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, oparty wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu.  
Przysługują Państwu następujące prawa:  
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo uzyskać od nas 
potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy nie; jeśli przetwarzamy 
Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo żądać do nich dostępu oraz informacji związanych z ich 
przetwarzaniem, jak również uzyskania kopii danych;  

• prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania 
sprostowania, poprawienia, uaktualnienia niedokładnych Państwa danych osobowych, które są 
nieprawidłowe, niekompletne, i takie sprostowanie będzie dokonane bez zbędnej zwłoki;  
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• prawo do usunięcia Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas 
usunięcia Państwa danych osobowych, jednakże tylko w sytuacjach określonych przepisami RODO (np. 
gdy Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem) i takie usunięcie będzie dokonane bez 
zbędnej zwłoki;  

• prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do 
uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacjach określonych 
przepisami RODO;  

• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do uzyskania od nas 
danych osobowych, które Państwo nam przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i 
przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania tych danych 
do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.  
 
Jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to mają Państwo prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem 
epidemicznym dot. COVID-19 obowiązującej podczas Wydarzenia w dniach 14-16.10.2021 w 
Karpaczu organizowanego przez InspireCongress Sp. z o.o. (dalej „Procedura”)  
Ja, niżej podpisana / -y, .................................................................................................. (imię i nazwisko), 
posługująca /-y się adresem e-mail: ............................................................................................ (adres e-
mail, ten sam, który został podany w ankiecie epidemiologicznej) oświadczam niniejszym i potwierdzam, 
że przed uzupełnieniem ankiety epidemiologicznej otrzymanej od Inspirecongress Sp. z o.o. (dalej 
”Organizator”) celem uczestniczenia w XI Międzynarodowej Konferencji OKULISTYKA-
KONTROWERSJE w dniach 14-16.10.2021 roku w Karpaczu, zapoznałem się dokładnie z 
postanowieniami Procedury, w pełni je akceptuję, jak również mając na uwadze panujące obecnie 
zagrożenie epidemiczne związane z zachorowaniami na COVID-19 oraz konieczność wdrożenia i 
przestrzegania niezbędnych środków zapobiegawczych, zobowiązuję się do bezwzględnego 
przestrzegania postanowień Procedury oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przekazanych 
przez Organizatora.  
Jednocześnie oświadczam, że mam pełną świadomość panującego obecnie zagrożenia epidemicznego 
związanego z zachorowaniami na COVID-19, jak również że pomimo wdrożenia przez Organizatora 
wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2, nadal istnieje ryzyko zakażenia się tym wirusem w trakcie uczestniczenia w Wydarzeniu, 
które to ryzyko rozumiem i akceptuję.  
Karpacz, dnia .............. października 2021 roku  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………  
(data i czytelny podpis własnoręczny) 


