КОДЕКС ПОВЕДІНКИ UISGCON
UISGCON - це конференція з інформаційної безпеки, яка створена членами
спільноти для спільноти і для поширення знань з інформаційної й кібербезпеки
серед пересічних громадян. Забезпечення комфортної та безпечної атмосфери
для всіх учасників є однією з основних цілей організаторів UISGCON. Як учасник
конференції UISGCON, ви погоджуєтесь і зобов’язуєтесь дотримуватись цього
кодексу поведінки.

Мета кодексу поведінки конференції UISGCON
Забезпечити конструктивну, інклюзивну та приємну атмосферу для всіх волонтерів
та учасників конференції UISGCON.
Забезпечити розуміння між волонтерами і учасниками конференції, на яку
поведінку вони можуть очікувати від інших волонтерів, учасників та організаторів
конференції UISGCON.
Забезпечити обізнаність всіх учасників конференції з тим, яка поведінка від них
очікується.
Повага один до одного.

Учасники мають право
Відноситись з повагою до волонтерів та організаторів конференції UISGCON,
виконувати їх вказівки і дотримуватись їх рекомендацій.
Поважати доповідачів, не розмовляти між собою чи по телефону під час доповідей
та презентацій, перевести свої мобільні телефони в беззвучний режим, не
перебивати й не принижувати доповідачів. По можливості, не ходити залом під час
доповіді, щоб не відволікати доповідачів та інших відвідувачів конференції.
Задавати доповідачам свої питання під час сесії “питання - відповідь” після доповіді,
або в час, озвучений доповідачем та / чи модератором доповіді, адже спілкування й
відповіді на питання роблять нас спільнотою. Не заважати іншим відвідувачам
задавати свої питання.
Ставитися до всіх присутніх на конференції справедливо і з повагою.
Не висувати незаконних звинувачень до інших відвідувачів.
Поважати право інших учасників на висловлювання, розуміти, що всі погляди є
важливими, навіть якщо вони відрізняються від ваших власних - принаймні, доки не
буде порушень цього кодексу поведінки, навіть ненавмисно.

Учасники зобов’язані
Розуміти, що під час перебування на конференції учасники мають поважати інших
учасників та діяти без упереджень стосовно раси, віку, етнічного походження,
дієздатності, статі, фізичного та психічного здоров'я, релігійних поглядів,
сексуальної орієнтації чи культурного походження.
Розуміти, що всі форми дискримінації, включаючи знущання та переслідування, є
неприйнятними.
Прислухатись та дотримуватись інструкцій волонтерів та організаторів конференції.

Форми неприйнятної поведінки включають, але не обмежуються, наступним переліком:
використання мови та матеріалу сексуальної тематики, сексистські, расистські та
інші дискримінаційні жарти та дії, що ображають або принижують інших відвідувачів
заходу;
зневажливі усні коментарі, пов’язані з гендером, гендерною ідентичністю та
самовираженням, сексуальною орієнтацією, дієздатністю, зовнішнім виглядом,
вагою тіла, расою, етнічним, релігійним чи соціально-економічним статусом, віком,
фізичним та психічним здоров'ям, релігійними поглядами;
розміщення візуального матеріалу сексуального характеру в публічних місцях;
навмисне залякування;
переслідування;
фото- чи відеозаписи, зроблені без дозволу;
навмисне та цілеспрямоване порушення запланованого ходу заходу;
недоречний фізичний контакт;
небажана увага сексуального характеру;
заохочення і підбурювання інших до окресленої вище поведінки.

Організатори UISGCON залишають за собою право визначати, що становить розумну
поведінку, та право обмежувати доступ до конференції, в тому числі осіб, які порушили
вище наведені рекомендації.

Сповіщення
Якщо у вас виникли питання чи проблеми стосовно поведінки та / чи дій інших
учасників конференції по відношенню до вас або третьої особи, будь ласка, якомога
швидше зверніться до волонтера чи організатора конференції, для того щоб він мав
змогу передати це питання для подальшого вирішення.
Організатори і волонтери конференції UISGCON витратили значну частину свого часу
для проведення даного заходу, щоб ви могли їм насолодитись й отримати нові знання
та вдосталь спілкування. Будь ласка, відносьтесь до інших з повагою.

