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Warunki formalne uczestnictwa w charakterze Wystawcy w 24. Pikniku Naukowym 

Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 

w dniu 9 maja 2020 roku w Warszawie 

 

1. Definicje: 

Poniżej użyte definicje oznaczają tak, jak je zdefiniowano, niezależnie od tego, czy zostały użyte 
w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej. 

Deklaracja uczestnictwa – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Pikniku Naukowym, dostępny 
na stronie internetowej www.pikniknaukowy.pl, podpisany przez przedstawiciela Wystawcy (w 
przypadku kół naukowych Dziekana/Rektora uczelni) i dostarczany w formie papierowej do CNK; 

Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia udziału instytucji w Pikniku, w tym zawierający opis 
Pokazów; wypełniany w systemie na stronie Pikniku Naukowego www.pikniknaukowy.pl w zakładce 
„dla wystawców”;   

Koordynator Wystawcy – osoba odpowiedzialna za zorganizowanie Pokazów i współpracę 
z Organizatorem ze strony Wystawcy; musi to być pracownik etatowy instytucji, a w przypadku 
instytucji niezatrudniających osób na etacie – osoba uprawniona do reprezentowania instytucji; 

Mapa – mapa sytuacyjna zawierająca plan zagospodarowania terenu Pikniku Naukowego wraz 
z legendą zawierającą między innymi położenie Stanowisk, Scen, rozdawana bezpłatnie w dniu 
Pikniku Naukowego Wystawcom i publiczności; 

Opiekun Stanowiska – osoba, w przypadku ewentualnej nieobecności Koordynatora Wystawcy, 
sprawująca w dniu Pikniku opiekę nad Stanowiskiem, odpowiedzialna za realizację Pokazów 
i współpracę z Organizatorem ze strony Wystawcy; Opiekunem Stanowiska może być wyłącznie 
osoba będąca pracownikiem etatowym instytucji, w przypadku kół naukowych – pracownik etatowy 
uczelni, a w przypadku instytucji niezatrudniających pracowników etatowych – osoba uprawniona do 
reprezentowania instytucji na podstawie upoważnienia;  

Organizator – Polskie Radio S.A. oraz Centrum Nauki Kopernik; 

Piknik/Piknik Naukowy – 24. „Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik”, 
odbywający się w dniu 9 maja 2020 roku, w Warszawie na PGE Narodowym;  

Pokaz – przygotowany przez Wystawcę program o charakterze naukowym, popularnonaukowym, 
edukacyjnym lub artystycznym; 

Scena – miejsce prezentacji Pokazu (o ile w danej edycji Pikniku jest przewidziana Scena); 

Scenariusz – przebieg Pokazów na Scenie ustalony przez Organizatora na podstawie 
zaakceptowanych przez niego Formularzy zgłoszeniowych; 

Służby Porządkowe i Informacyjne – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji 
ochrony i stewardzi, legitymujące się identyfikatorem, dbające o bezpieczeństwo osób 
uczestniczących w Pikniku Naukowym; 

Stanowisko – przestrzeń (w szczególności namiot), w której odbywają się Pokazy przygotowane przez 
Wystawcę; elementy wyposażenia Stanowiska mogą być składowane poza namiotem wyłącznie w 
miejscach wskazanych przez Organizatora i zaznaczonych na mapie przekazanej przez Organizatora 
Wystawcom; 

Wystawca – podmiot, który złoży w sposób przewidziany w niniejszym dokumencie Deklarację 
uczestnictwa i Formularz zgłoszeniowy oraz zostanie zaakceptowany przez Organizatora, jako 

http://www.pikniknaukowy.pl/
http://www.pikniknaukowy.pl/
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Wystawca Pikniku Naukowego. Wstępna akceptacja następuje w formie elektronicznej i polega na 
przesłaniu e-maila do Koordynatora Wystawcy, wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym, z 
informacją o akceptacji udziału Wystawcy; potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Pikniku 
zostanie przekazane przez Organizatora w formie pisemnej. 

 

Zespół Organizacyjny – zespół realizujący działania związane z organizacją Pikniku Naukowego, 
powołany przez Organizatora. 

2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w 24. Pikniku Naukowym oraz w celu zaprezentowania Pokazów, 
jako Wystawca, należy: 

a) wypełnić w sposób czytelny i wyczerpujący „Deklarację uczestnictwa”, dostępną na stronie 
internetowej www.pikniknaukowy.pl i dostarczyć ją do dnia 19 listopada 2019 r. (decyduje 
data stempla pocztowego), do siedziby CNK z podpisem kierownika instytucji albo innej 
osoby umocowanej do reprezentowania instytucji wraz z dokumentem, z którego to wynika, 
na adres:  

        PIKNIK NAUKOWY 
  Centrum Nauki Kopernik 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 
00-390 Warszawa 
POLSKA 
 

UWAGA – niedostarczenie Deklaracji uczestnictwa w formie papierowej skutkuje 
odrzuceniem zgłoszenia ze względów formalnych 

 
b) wypełnić w sposób wyczerpujący „Formularz zgłoszeniowy” dostępny na stronie internetowej 

www.pikniknaukowy.pl i przesłać bezpośrednio ze strony internetowej 
www.pikniknaukowy.pl  do dnia 19 listopada 2019 roku  do godz. 12.00.  

3. Udział w Pikniku Naukowym, w celu zaprezentowania Pokazów, jest bezpłatny dla podmiotów, 
które zaproponują interesujące pokazy naukowe, popularnonaukowe, edukacyjne, artystyczne 
związane z tematyką Pikniku Naukowego, po ich zaakceptowaniu i włączeniu do programu przez 
Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zgłaszającemu uczestnictwa w Pikniku 
Naukowym w celu prezentowania Pokazów, w szczególności, gdy Organizator uzna, iż: 

a) Pokazy nie będą miały charakteru naukowego, popularnonaukowego, edukacyjnego 
lub artystycznego; 

b) Pokazy stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla publiczności, Wystawcy 
lub Organizatora; 

c) Pokazy promują produkty lub rozwiązania konkretnego podmiotu. 

5. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Pikniku do 6 marca 2020 r. W przypadku 
zgłoszenia rezygnacji po tym terminie, a także w przypadku nieobecności podczas Pikniku, 
Wystawca zostanie obciążony kwotą 1 000 zł netto tytułem części kosztów organizacji 
stanowiska na Pikniku. 

6. Na Pikniku Naukowym obowiązuje zakaz reklamy podmiotów komercyjnych innych niż 
Sponsorzy/Patroni Pikniku Naukowego. 

7. W ramach organizacji Pikniku Naukowego Organizator zapewnia: 

http://www.pikniknaukowy.pl/
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a) promocję i reklamę Pikniku Naukowego jako wydarzenia; 

b) uzyskanie potrzebnych zgód i zezwoleń niezbędnych do zorganizowania Pikniku 
Naukowego; 

c) infrastrukturę techniczną w postaci: namiotu, stołów, stolików, krzeseł oraz podłączenia do 
prądu, w ilości i zakresie określonym przez Organizatora na podstawie informacji zawartych 
w Formularzu zgłoszeniowym i z uwzględnieniem dostępności zasobów Organizatora;  

d) zabezpieczenie medyczne podczas Pikniku Naukowego;  

e) ochronę dla zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa podczas Pikniku Naukowego od 
momentu rozpoczęcia ustawiania infrastruktury Pikniku do czasu jej demontażu; za 
bezpieczeństwo realizacji Pokazów odpowiada Wystawca; 

f) zaplecze sanitarne składające się z toalet i koszy na śmieci. 

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla Wystawców. 
Ponadto Wystawcy przez zgłoszenie swojego udziału w Pikniku Naukowym i podpisanie 
Deklaracji uczestnictwa oświadczają, iż sami ponoszą odpowiedzialność wobec Organizatora, jak 
i osób trzecich uczestniczących w Pikniku Naukowym, za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe 
podczas Pikniku Naukowego wywołane działaniami lub zaniechaniami Wystawcy lub osób 
trzecich, którymi Wystawca się posługiwał przy przeprowadzaniu Pokazów na Stanowiskach, 
Scenie lub terenie, gdzie Piknik Naukowy będzie organizowany.  

 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia objąć powinien odpowiedzialność cywilną 
Wystawcy z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz 
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), z rozszerzeniem na:  

a. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 
b. szkody związane z użyciem materiałów wybuchowych, środków chemicznych 

lub fajerwerków, w przypadku występowania ryzyka; 
c. szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu, w przypadku występowania 

ryzyka; 
d. szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku korzystania przez Wystawcę 

z usług podwykonawców lub dalszych wykonawców; 
e. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym i poddanym obróbce, czyszczeniu, naprawie 

lub innym podobnym czynnościom, powstałe w trakcie Pikniku Naukowego, jak i po ich 
zakończeniu, gdy przyczyna szkody tkwi w wykonanych pracach, o ile takie ryzyko 
występuje;  

f. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem 
lub kontrolą (OC przechowawcy), o ile takie ryzyko występuje; 

g. szkody poniesione przez pracowników Wystawcy (OC pracodawcy);  
h. wartość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego na maksymalnym poziomie 1 000 zł. 

 
Ubezpieczenie powinno zapewniać ochronę z tytułu szkód, do których doszło w trakcie Pikniku 
Naukowego, jak i w okresie poprzedzającym i kończącym Piknik Naukowy, w związku z organizacją 
Stanowiska.  

  
Nie dopuszcza się stosowania franszyz lub udziałów własnych w stosunku do szkód osobowych. 
Na uzasadniony wniosek Wystawcy Organizator może zaakceptować polisę ubezpieczeniową 
lub inny dokument ubezpieczenia, którego zakres odbiega od wskazanego powyżej. 
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Minimalna kwota ubezpieczenia OC to: 
2.000.000 zł – dla Wystawców, który wykorzystują w pokazach materiały niebezpieczne 
w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. 2019.1225 t.j.), 

         250.000 zł  - dla pozostałych Wystawców. 
Ochrona dotyczy tylko działań określonych w Formularzu zgłoszeniowym. 

 

Numer posiadanej polisy ubezpieczeniowej należy podać w Formularzu zgłoszeniowym.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawców znajdujące się na terenie 
Pikniku Naukowego. 

10. Plakaty i ulotki reklamowe przygotowane przez Organizatora, dotyczące Pikniku Naukowego, 
Wystawca odbierze z siedziby Polskiego Radia S.A., przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, 
po uprzednim otrzymaniu e-maila od Organizatora. Plakaty i ulotki reklamowe będą 
rozpowszechniane przez Wystawców w szczególności poprzez ich umieszczenie w siedzibie 
Wystawcy. 

11. Wystawca ma obowiązek prezentować Pokaz zgodnie z opisem zawartym w Formularzu 
zgłoszeniowym. Wszelkie zmiany w powyższym zakresie wymagają zgody Organizatora w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

12. Wystawca ma obowiązek wykonywania Pokazów w wystawionych Stanowiskach w godzinach 
od 11.00 do godz. 20.00 i zabezpieczenia ich zgodnie z wymogami bezpieczeństwa na swój koszt.  
W przypadku, gdy do Pokazów Wystawca wykorzystuje energię elektryczną lub materiały 

niebezpieczne pożarowo (zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w spr. ochrony 
ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), jest zobowiązany do posiadania 
na Stanowisku odpowiedniej gaśnicy. Wystawca samodzielnie przygotowuje Stanowisko 
do Pokazów, a po zakończeniu Pokazów doprowadza do stanu poprzedniego miejsce, na którym 
znajdowało się Stanowisko (w szczególności zobowiązany jest do zabrania wszystkich swoich 
rzeczy, w tym elementów scenografii, wykładziny, balonów, ulotek itp.). Wystawca ma 
obowiązek natychmiastowo przerwać Pokaz i powiadomić Organizatora jeśli w jakikolwiek 
sposób naruszone zostały zasady bezpieczeństwa.  

13. Wjazd na teren Pikniku Naukowego pojazdami w dniu 9 maja 2020 roku, w celu przygotowania 
Stanowiska do Pokazów może nastąpić od godz. 6.30 do 9.45. Pojazdy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, powinny opuścić teren Pikniku Naukowego najpóźniej do godz. 10.00 w dniu 9 
maja 2020 roku i będą mogły wjechać na teren Pikniku Naukowego w celu spakowania 
Stanowisk w dniu 9 maja 2020 roku od godziny 20.45.  

14. Wjazd na teren Pikniku Naukowego oraz wyposażanie Stanowisk będą możliwe także w dniu 8 
maja 2020 r. w godz. 16.00-22.00.  

15. Organizator nie zapewnia energii elektrycznej na Stanowiskach podczas montaży w piątek 8 
maja 2020 roku. W sobotę 9 maja 2020 roku, energia elektryczna na Stanowiskach będzie 
zapewniona od godziny 7.00. 

16. Dopuszczalne jest poruszanie się samochodami wyłącznie po nawierzchni asfaltowej terenu 
PGE Narodowego, wjazd na tereny zielone jest zabroniony. Zakazane jest poruszanie się 
samochodów wystawienniczych po terenie PGE Narodowego przed zakończeniem Pikniku (w 
godz. 10.30-20.45 w dniu 9 maja 2020 r.) 

17. Wystawca zobowiązuje się montować aranżacje Stanowiska w sposób niepowodujący 
uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni terenu (zakaz mocowania do podłoża elementów 
wyposażenia Stanowiska), na którym odbywać się będzie Piknik, roślinności, która się tam 
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znajduje (zakaz mocowania do drzew elementów wyposażenia Stanowiska) oraz znajdujących się 
tam ławek, koszy i innego wyposażenia terenu. 

18. Wystawca, który prezentuje Pokazy także poza Stanowiskiem – na Scenie, zobowiązany jest 
do zgłoszenia się na Scenę na 10 minut przed czasem Pokazu wyznaczonym w Scenariuszu. 

19. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego PGE Narodowego. 

20. Wystawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązuje 
się do ich przestrzegania zarówno na własnym Stanowisku, jak i całym terenie Pikniku.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji, nieudzielenia zgody 
na rozpoczęcie Pokazów, przerwania Imprezy lub jej zmodyfikowania, jeśli stwierdzi, że zostały 
naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy bezpieczeństwa. 

22. W celu zachowania skuteczności działania zainstalowanej instalacji tryskaczowej 
oraz elementów detekcyjnych systemu ppoż., nie jest możliwe podwieszanie tkanin czy innych 
materiałów pod sufitem w pomieszczeniach PGE Narodowego. 

23. Elementy scenografii nie mogą zasłaniać oznaczeń dróg i wyjść ewakuacyjnych, a także utrudniać 
dostępu do sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) oraz ręcznych przycisków powiadamiania 
o pożarze rozmieszczonych na terenie PGE Narodowego. 

24. Ustawienie scenografii, jak i urządzeń do obsługi technicznej, nie może powodować zmniejszenia 
drożności dróg ewakuacyjnych. Na drogach ewakuacyjnych nie mogą być składowane żadne 
materiały i elementy.  

25. Wszelkie przewody elektryczne użyte do montażu dodatkowego oświetlenia muszą być 
zabezpieczone, tak, aby nie stwarzały zagrożenia. 

26. W przypadku użycia, jako dekoracji samochodów, motocykli czy innych urządzeń posiadających 
zbiorniki z paliwem (w szczególności posiadających równocześnie instalacje elektryczną) należy 
uzyskać osobną zgodę Operatora PGE Narodowego. 

27. Użycie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz dymów scenicznych 
na terenie PGE Narodowego, bez zgody Operatora PGE Narodowego, jest zabronione. 

28. Lokalizacja służb medycznych znajdujących się na terenie Pikniku Naukowego będzie zaznaczona 
na Mapach, wszelkie przypadki wymagające pomocy medycznej należy zgłaszać przede 
wszystkim do Organizatora. 

29. Piknik Naukowy będzie miał jedno centralne nagłośnienie, w związku z powyższym używanie 
nagłośnienia na Stanowiskach jest zabronione. 

30. Wystawcy Pikniku Naukowego, bez pisemnej zgody Organizatora, nie mogą na terenie Pikniku 
Naukowego promować innych instytucji poza swoją oraz prowadzić sprzedaży ani promocji 
jakichkolwiek produktów czy usług. W przypadku prowadzenia takiej działalności, Wystawca 
zobowiązany będzie do zapłaty Organizatorom kwoty 5 000,00 PLN netto, jako zwrot kosztów 
organizacji Stanowiska. Podczas Pikniku obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek 
zbiórek publicznych. 

31. Podczas Pikniku Wystawcy mogą rozdawać jedzenie paczkowane wyłącznie za uprzednią zgodą 
Organizatora; zgłoszenia w powyższej sprawie Organizator przyjmuje do dnia 30 kwietnia 2020 
r., W przypadku uzyskania zgody Organizatora Wystawca jest zobowiązany w dniu Pikniku 
posiadać ze sobą na Stanowisku do ew. wglądu Organizatora dokumenty potwierdzające źródło 
pochodzenia w/w jedzenia paczkowanego.  Częstowanie przez Wystawcę niepaczkowanymi 
owocami i warzywami jest możliwe za uprzednim przedstawieniem Organizatorowi pozwolenia 
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej (CEIDG) /wypisu z KRS; dokumenty, o jakich mowa w zdaniu 
uprzednim Wystawca jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi do dnia 6 marca 2020 r., a 
oryginały posiadać na Stanowisku do wglądu Organizatora w dniu Pikniku.  

32. Organizator dopuszcza obecność logotypów sponsorów/partnerów Wystawcy, pod warunkiem, 
że będą one prezentowane na materiałach informacyjnych, mówiących o współpracy 
merytorycznej z Wystawcą. Łączna powierzchnia logotypów sponsorów/partnerów nie będzie 
stanowiła więcej niż 15 % powierzchni jednej strony materiałów. Wszystkie materiały wymagają 
akceptacji Organizatora.  

33. Podczas całego Pikniku na Stanowisku musi być obecny Koordynator Wystawcy, a w przypadku 
jego ewentualnej nieobecności, Opiekun Stanowiska. 

34. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad przebiegu Pikniku Naukowego określonych 
w niniejszym dokumencie oraz w Regulaminie 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik i stosowania się do wskazówek Organizatora, jak również przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa związanych z Piknikiem Naukowym, w tym bhp oraz ppoż. i innych 
przepisów obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z obsługą tego 
typu imprez. 

35. W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w ustępach 33 i 34 powyżej, Organizator 
uprawniony jest do zamknięcia Pokazu/Stanowiska i dochodzenia od Wystawcy odszkodowania 
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

36. Centrum Nauki Kopernik będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Wystawcy 
oraz Koordynatora Wystawcy i Opiekuna Stanowiska wskazane w Deklaracji uczestnictwa i 
Formularzu zgłoszeniowym. 

37. Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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 r.). Administratorem danych jest Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa. 

38. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 
określonym w Deklaracji uczestnictwa i Formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia 
udziału w Pikniku Naukowym.  

39. Każdy Koordynator Wystawcy, Opiekun Stanowiska i Wystawca ma prawo do żądania dostępu 
do dotyczących go danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z uwagi na fakt, iż podstawą 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 37, osobom, których 
dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. 

40. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 39 powyżej, a także w celu skontaktowania 

się z osobą pełniącą u administratora obowiązki inspektora ochrony danych, należy się zwrócić 

pisemnie do Centrum Nauki Kopernik na adres: wskazany w ust. 37 powyżej lub wysłać 

wiadomość drogą e-mailową na adres e-mail piknik@kopernik.org.pl.  

41. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik jest art. 6 ust. 1 lit. 
a) ogólnego rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 37 powyżej tj. zgoda osoby, której dane 
dotyczą. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 
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dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

42. Wystawcy, Koordynatorowi Wystawcy i Opiekunowi Stanowiska przysługuje także prawo do 

złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

43. Podane w Deklaracji uczestnictwa i Formularzu zgłoszeniowym dane osobowe mogą być 

udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Centrum Nauki Kopernik oraz 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W szczególności dane mogą być 

powierzane Polskiemu Radiu S.A. i podmiotom przygotowującym materiały informacyjne 

dotyczące Pikniku Naukowego. 

44.  Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany.  

45. Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od zaznaczonej opcji, przez okres niezbędny do 
organizacji i przeprowadzenia wszelkich działań związanych z 24. Piknikiem tj. do dnia 30 
września 2020 roku lub, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przez okres dziesięciu lat od 
dnia otrzymania zgody przez CNK.  

46. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem, 

przeprowadzeniem, promocją i ewaluacją 24. Pikniku Naukowego, w tym w szczególności 

prowadzenia wszelkiej korespondencji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane mogą być 

przetwarzane także w celach informowania o wydarzeniach naukowych i popularnonaukowych 

organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik oraz dla celów marketingowych Centrum Nauki 

Kopernik np. do przesyłania materiałów promocyjnych pod wskazany adres. W przypadku 

wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez CNK, dane będą wykorzystywane także 

do korespondencji w tym kierowania zaproszeń na kolejne pikniki naukowe. Wystawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania danych podanych w Deklaracji uczestnictwa i 

Formularzu zgłoszeniowym. 

47. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych. 

 

 


