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Regulamin udziału w wydarzeniu Selvita Open Days 2020 

(dalej: „Regulamin”) 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu Selvita Open Days 

oraz programie zwiedzania siedziby spółki Selvita S.A. (dalej: „Open Days”). 
2. Organizatorem Open Days w Krakowie jest Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ul. 

Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, KRS 0000779822, NIP 6762564595,  
Regon 383040072  (dalej: „Organizator”). Jednostką koordynującą i nadzorującą zasady i 
warunki uczestnictwa oraz prawidłowy przebieg jest Dział Personalny Selvita S.A. 

3. Rejestracja na wydarzenie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 
4. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. 
5. Wydarzenie będzie rejestrowane i fotografowane dla potrzeb dokumentacyjno promocyjnych 

Organizatora. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji, odbywające 
się poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu rejestracyjnym na dedykowanej stronie 
internetowej, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
  

§ 2 
Warunki uczestnictwa  

 
1. Uczestnikami wydarzenia Open Days mogą zostać wszyscy absolwenci i studenci ostatniego 

roku studiów magisterskich lub studiów doktoranckich związanych z obszarem chemii, 
biologii, biochemii i biotechnologii, którzy dokonali rejestracji na stronie wydarzenia i 
otrzymali od Organizatora bezpłatną wejściówkę na wydarzenie (zwani dalej 
„Uczestnikami”). 

2. Aby uzyskać bezpłatną wejściówkę, należy zarejestrować się na wydarzenie poprzez stronę 
internetową Organizatora. 

3. Rejestracja na wydarzenie nie jest jednoznaczna z otrzymaniem wejściówki. Wejściówka 
zostanie przesłana po dokonaniu weryfikacji i akceptacji przez Organizatora, na adres 
mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym w terminie do 14 dni od dokonania 
rejestracji. 

4. O zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu Open Days decyduje kolejność zgłoszeń. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania w pierwszej kolejności osób 
spełniających kryteria wskazane w punkcie 1 paragrafu 2. 

5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wydarzenie. 
6. Organizator przekazuje Uczestnikom informację o zasadach bezpieczeństwa i w razie 

zaistnienia niebezpieczeństwa do czasu przybycia właściwych służb organizuje ewakuację. 
7. Uczestnicy w trakcie Open Days zobowiązani są przestrzegać Karty Bezpieczeństwa 

stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
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§ 4 
Ochrona danych osobowych i Wizerunek 

 
1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Selvita S.A. z siedzibą w 

Krakowie ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków. 
2. Państwa dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą w celach dokumentacyjno-

promocyjnych Organizatora.  
3. Dane osobowe przetwarzane w ramach programu Open Days w Krakowie, przechowywane 

są przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy 
prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.  

4. Dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane podmiotom trzecim. 
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz postanowieniami Regulaminu. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych 
oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym 
czasie. Odwołanie zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wiązać się będzie 
z rezygnacją z udziału Uczestnika w organizowanym wydarzeniu Open Days. 

6. Akceptacja regulaminu odbywa się przez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby rejestracji na wydarzenie” w formularzu rejestracyjnym i jest 
jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
wydarzeniu. Brak zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości udziału w 
wydarzeniu. 

8. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe 
wykorzystywanie przez Organizatora jego  wizerunku utrwalonego w formie zdjęć lub filmu 
video dokumentującego przebieg Open Days oraz jego rozpowszechnianie w działalności 
marketingowej i CSR Organizatora. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.selvita.pl. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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Załącznik nr 1 
 
Przewodnik dla gości przebywających na terenie spółki Selvita S.A. 
 
Bezpieczeństwo Gości przebywających na terenie naszej Spółki jest dla nas bardzo ważne, dlatego 
też poniższe zasady pozwolą zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z nimi 
oraz ich przestrzeganie w czasie całej wizyty.  
                             Zarząd Selvita S.A. 
 
Na terenie Selvita S.A. zabrania się:                               Drogi Gościu, dla Twojego bezpieczeństwa: 

 
 

• Poruszania po terenie firmy poza wskazanymi 
miejscami, a także wchodzenia do miejsc 
ograniczonego dostępu, 

 
• Palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

wnoszenia i spożywania alkoholu, a także 
używania otwartego ognia, 

 
• Używania urządzeń fotografujących i 

nagrywających bez zgody przedstawiciela 
Selvita S.A., 

   
• Dotykania maszyn, urządzeń technologicznych, 

pojemników z substancjami chemicznymi, 
magazynowanych wyrobów. 

   
 

 

• Prosimy o stosowanie się do wszystkich 
znaków informujących (nakazu, zakazu, 
ostrzegawcze), znajdujących się na terenie 
Selvita S.A., 

• W razie awarii lub zagrożenia postępuj 
zgodnie z poleceniami osoby 
odpowiedzialnej, 

• Goście odwiedzający zakład są zobowiązani 
do poruszania się na terenie firmy 
wyłącznie z przewodnikiem, 

• Prosimy o stosowanie środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży ochronnej, w 
miejscach gdzie jest to wymagane. 
 

 
 

                           
 

 

Ponadto: 

• Każdy wypadek i zaistniałe zagrożenie zgłoś niezwłocznie przedstawicielowi Selvita S.A. 

• Na terenie całej firmy obowiązuje segregacja wszystkich odpadów zgodnie z opisem na pojemnikach. 

• Podczas pobytu zwracaj uwagę na drogi i wyjścia ewakuacyjne. 

• W przypadku alarmu natychmiast udaj się do punktu ewakuacji. 

• W przypadku złego samopoczucia prosimy o poinformowanie opiekuna. 

                                                                                    

 


