
Regulamin Dni Otwartych Ośrodka Jądrowego Świerk  

w dniach 6 – 7 października 2018 r.  

(dalej jako „Regulamin”) 

1. Dnia 6 - 7 października 2018 roku w godzinach 9 – 17 odbędą się Dni Otwarte Ośrodka Jądrowego 

Świerk (dalej jako „Wydarzenie”). Wydarzenie polega na udostępnianiu do zwiedzania dla osób 

chętnych wyznaczonych miejsc na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk w celu upowszechniania wiedzy i 

wyników badań.  

2. Organizatorami Wydarzenia jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), 

przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (dalej jako „NCBJ”) oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (dalej jako „ZUOP”). 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Wydarzenia na terenie NCBJ oraz na terenie ZUOP w 

przypadku postanowień, które bezpośrednio dotyczą ZUOP. Na terenie ZUOP może obowiązywać 

odrębny regulamin, ustalony przez ZUOP.  

4. Wejście na teren Ośrodka Jądrowego Świerk oznacza automatycznie bezwzględną akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. W Wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby poniżej 11 roku życia, z wyjątkiem ZUOP, na teren którego 

mogą wejść osoby, które ukończyły 16-ty rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie 

Ośrodka Jądrowego Świerk wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. Dostęp do niektórych tras 

zwiedzania może zostać ograniczony dla kobiet w ciąży.  

6. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.  

7. Teren Ośrodka Jądrowego Świerk jest terenem nadzorowanymi i monitorowanym. Wejście osoby na 

teren możliwe jest jedynie po uprzedniej rejestracji. Rejestracji dokonuje w dniu Wydarzenia 

uprawniony pracownik NCBJ na podstawie dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu, polskiego 

dokumentu tożsamości lub, w przypadku osób niepełnoletnich, legitymacji szkolnej. Niniejsze 

postanowienie stosuje się również w przypadku rejestracji na trasę zwiedzania ZUOP. 

8. Wejście na teren Ośrodka Jądrowego Świerk osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa możliwe 

jest: 

a) po uprzednim wypełnieniu i wysłaniu formularza rezerwacyjnego na trasę zwiedzania drogą 

internetową (patrz pkt. 15a) na co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia.  

b) po uprzednim wypełnieniu i wysłaniu pocztą elektroniczną na adres dniotwarte@ncbj.gov.pl 

„Formularza rejestracyjnego na Dni Otwarte” (załącznik) na co najmniej 72 godziny przed 

rozpoczęciem Wydarzenia.  

Zgoda na udział w Wydarzeniu wydawana jest przez organizatorów w trybie zasad ogólnych, 

regulujących możliwość wstępu osób nie posiadających polskiego obywatelstwa na teren Ośrodka na 

podstawie paszportu, karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości. W przypadku braku zgody, 

zainteresowany zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową nie później niż 24 godziny przed 

rozpoczęciem Wydarzenia. 

9. Na teren Ośrodka Jądrowego Świerk obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt oraz 

poruszania się na rowerach i innych pojazdach. Zabronione jest wejście osób będących pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających i innych środków psychotropowych oraz wnoszenie tych substancji. 

Zabronione jest wnoszenie materiałów wybuchowych oraz innych materiałów i przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Zabronione jest wnoszenie dużych 

gabarytowo przedmiotów (w tym toreb i plecaków). 

10. Osoby wchodzące na teren Ośrodka Jądrowego Świerk mogą zostać poddane sprawdzeniu pod 

względem wnoszonych przedmiotów przez pracownika Wewnętrznej Służby Ochrony (WSO) zgodnie z 

obowiązującą w NCBJ Instrukcją sprawdzenia osoby. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
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pracownik WSO może odmówić prawa wejścia osobie na teren Ośrodka Jądrowego Świerk lub na teren 

obiektu Reaktora MARIA. 

11. Wstęp do budynku Reaktora MARIA, Ośrodka Radioizotopów POLATOM oraz ZUOP wiąże się z 

ograniczeniem wnoszonych przedmiotów do rzeczy osobistych (takich jak telefon komórkowy, 

dokumenty, portfel, klucze). Oznacza to konieczność pozostawienia wszelkich innych przedmiotów w 

miejscu wskazanym przez opiekuna grupy. NCBJ nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione 

przez osoby zwiedzające. 

12. Na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania oraz 

szkicowania. 

13. Liczba osób, które mogą zwiedzić Ośrodek Jądrowy Świerk jest ograniczona i obowiązkowa jest 

rezerwacja biletu wstępu na wybraną trasę zwiedzania (patrz pkt. 14 - 15).  

14. Rezerwacja biletu wstępu na wybraną trasę zwiedzania możliwa jest jedynie na podstawie 

dokumentów wymienionych w pkt. 7.  

15.  Rezerwacja biletu wstępu może nastąpić: 

a) w wyznaczonym czasie drogą internetową poprzez wypełnienie i wysłanie formularza. Liczba 

dostępnych biletów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja internetowa 

wymaga potwierdzenia w dniu Wydarzenia w punkcie rezerwacji w Parku Naukowo-

Technologicznym nie później niż 15 minut przed terminem rozpoczęcia zarezerwowanego 

zwiedzania, a brak takiego potwierdzenia skutkuje anulacją rezerwacji. Szczegółowe informacje 

dostępne są w zakładce „Internetowa rezerwacja biletów wstępu”. 

b) w trakcie trwania Wydarzenia w punkcie rezerwacji w Parku Naukowo-Technologicznym. Liczba 

dostępnych biletów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje biletów wstępu 

realizowane są do godziny 16 lub do wyczerpania biletów. 

16. Poruszanie się po terenie Ośrodka Jądrowego Świerk jest możliwe tylko w określonych godzinach w 

zorganizowanych grupach po wyznaczonych trasach, na które wcześniej dokonano rezerwacji i pod 

opieką pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Nie dotyczy to wyznaczonych miejsc w 

Parku Naukowo-Technologicznym oraz Baru56, gdzie na udostępnionej przestrzeni w godzinach 

trwania Wydarzenia mogą swobodnie poruszać się indywidualne osoby.  

17. Wizerunek osób przebywających na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk utrwalony na fotografiach i 

filmach wykonanych przez lub na zlecenie NCBJ podczas Wydarzenia może być wykorzystywany i 

rozpowszechniany przez NCBJ w celach promocyjnych i informacyjnych - bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych przez publikację w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie 

internetowej NCBJ i w portalach społecznościowych. 

18. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk zobowiązuje się stosować do poleceń 

wydawanych przez pracowników NCBJ. 

19. NCBJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie pobytu na terenie Ośrodka 

Jądrowego Świerk z przyczyn niezawinionych przez NCBJ, w tym za następstwa i skutki nieszczęśliwych 

wypadków oraz zdarzenia losowe. 

20. NCBJ nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób przebywających na terenie Ośrodka Jądrowego 

Świerk.  

21. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk ponoszą pełną odpowiedzialność za 

spowodowane przez siebie szkody, zarówno wobec NCBJ, jak i wobec osób trzecich.  

22. Opiekun osoby niepełnoletniej przebywającej na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk ponosi pełną 

odpowiedzialność za tę osobę oraz za spowodowane przez nią szkody, zarówno wobec NCBJ, jak i 

wobec osób trzecich. 

23. NCBJ zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Ośrodka Jądrowego Świerk każdej osoby, która narusza 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

 



 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO1) 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób zwiedzających jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z 

siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (dalej jako „NCBJ”). 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, czy też 

przysługujących uprawnień, osoba zwiedzająca może się skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych w NCBJ drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontroli wstępu osób zwiedzających na teren Ośrodka 

Jądrowego Świerk. Podstawa prawną wskazanego wyżej celu jest wypełnienie obowiązku prawnego 

(art. 6 pkt. RODO, ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia). 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3, odbiorcami danych 

osobowych osób zwiedzających mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

b) podmioty władające upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych dla celu określonego w 

pkt. 3. 

5. Dane osobowe osób zwiedzających będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, osobom zwiedzającym przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ danych osobowych 

osób zwiedzających, przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych. 

8. Podanie przez osoby zwiedzające danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uzyskania przez 

nie pozwolenia na wstęp na teren Ośrodka Jądrowego Świerk.   

9. Dane osobowe osób zwiedzających w postaci wizerunku mogą być przetwarzane przez NCBJ w związku 

ze stosowaniem na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk monitoringu wizyjnego w celach zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia. 

10. Dane osobowe osób zwiedzających nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

11. Dane osobowe osób zwiedzających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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Klauzula informacyjna o wykorzystywaniu wizerunku osób zwiedzających 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO2) 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób zwiedzających jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z 

siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (dalej jako „NCBJ” lub „Administrator”). 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, czy też 

przysługujących uprawnień, osoba zwiedzająca może się skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych w NCBJ drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl. 

3. Dane osobowe osób zwiedzających w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu 

informacyjnym, promocyjnym i publikacji wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach 

społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w 

pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody, wyrażonej przy wypełnianiu formularza 

rejestracyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe osób zwiedzających wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane bez ograniczeń 

czasowych. 

5. Odbiorcami danych osobowych osób zwiedzających będą osoby upoważnione przez Administratora 

oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Osobom zwiedzającym przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

ich dotyczących, sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz 

przenoszenia danych. 

7. Osobom zwiedzającym przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej iod@ncbj.gov.pl. 

8. Osobom zwiedzającym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

9. Dane osobowe osób zwiedzających nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

10. Dane osobowe osób zwiedzających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

11. Podanie przez osoby zwiedzające danych osobowych jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w 

Dniach Otwartych organizowanych przez NCBJ. 
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