REGULAMIN AKADEMII NIW

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKTU „AKADEMII NIW”
1. Akademia NIW to projekt realizowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w celu wsparcia sektora pozarządowego w realizacji działań
społecznych.
2. Wsparcie to świadczone jest poprzez udostępnienie beneficjentom projektu pozyskania wiedzy i
umiejętności oraz stworzenie platformy pozwalającej na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
3. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” – określa warunki uczestnictwa w
wydarzeniach pozwalających na osiągnięcie powyższych celów.
4. W ramach Akademii NIW prowadzone są:
a. webinaria;
b. warsztaty;
- zwane dalej łącznie „Wydarzeniami”.
5. Wydarzenia organizowane są przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (00-124
Warszawa) – zwany dalej „NIW-CRSO”.
6. Organizacja Wydarzenia służy realizacji celów statutowych NIW-CRSO oraz umożliwieniu
nawiązania wzajemnej współpracy przez uczestników Wydarzenia.
§2
ORGANIZACJA WYDARZEŃ
1. Uczestnikiem Wydarzenia jest: każda osoba zaproszona w charakterze gościa lub prelegenta,
która dokonała skutecznej rejestracji.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie
rejestracji zgodnie ze wskazaniami NIW-CRSO poprzez:
a. formularz rejestracyjny dostępny w serwisie internetowym NIW-CRSO: www.niw.gov.pl
lub
b. przesłanie zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu na adres mailowy akademia@niw.gov.pl.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez:
a. zaznaczenie właściwego pola wyboru (tzw. „checkboxa”) przy formularzu rejestracji;
b. przesłanie zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu na adres mailowy akademia@niw.gov.pl.
4. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest nieodpłatne i dobrowolne.
5. Wydarzenia odbędą się zgodnie z harmonogramem i informacjami udostępnianymi w serwisie
internetowym NIW-CRSO.

6. Miejsce, w którym odbędą się warsztaty określane są również w harmonogramie i informacjach
udostępnianych w serwisie internetowym NIW-CRSO. Uczestnictwo w webinarium nie wymaga
fizycznego stawiennictwa.
7. Uczestnicy Wydarzeń są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p-poż.
obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie.
8. Wydarzenia mogą być utrwalane w formie materiału fotograficznego lub audiowizualnego.
Materiał ten będzie publikowany po zakończeniu Wydarzenia, na kanale Youtube NIW-CRSO, jego
fan page’u w serwisie Facebook, oraz na profilach NIW-CRSO na Twitterze i Instagramie.
Dopuszcza się publikacje materiału w innych kanałach komunikacyjnych NIW-CRSO.
9. Warunkiem technicznym odtworzenia relacji filmowej Wydarzenia jest:
a. posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu;
b. posiadanie przeglądarki internetowej pozwalającej na otwieranie stron www oraz
wyświetlanie treści wideo lub animacji (zainstalowana wtyczka typu flash player lub
html5).
10. Program Wydarzenia obejmuje m.in. networking oraz warsztaty.
11. Wydarzenie skierowane jest do:
a. organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
b. beneficjentów programów prowadzonych przez NIW-CRSO;
c. społeczników i aktywistów społecznych działających w ramach grup nieformalnych;
d. przedstawicieli/pracowników samorządów terytorialnych;
e. pracowników firm zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu.
§3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZENIA
1. W czasie trwania Wydarzenia NIW-CRSO będzie zbierać materiał wideo i fotograficzny.
2. Materiał ten może zawierać wizerunek uczestników Wydarzenia w zakresie oraz jakości
pozwalającej na identyfikację tych osób.
3. Również dla potrzeb rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji uczestników Wydarzenia stosowane
będą informacje w zakresie umożliwiającym określenie tożsamości tych osób.
4. Dane te stanowią tzw. „dane osobowe” w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 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) (dalej
RODO) i podlegają prawnej ochronie.
5. NIW-CRSO oświadcza, że jest administratorem powyższych danych osobowych.
6. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi z NIW-CRSO można się
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej (kontakt@niw.gov.pl), telefonicznie (22 468 44
00) lub pisemnie na adres jego siedziby.

7. Administrator powołał tzw. Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować wszelkie
wnioski związane z prywatnością uczestników wydarzeń. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: iod@niw.gov.pl.
8. Wizerunek utrwalony w postaci materiału fotograficznego lub wideo może zostać opublikowany
w charakterze filmu w Internecie – na stronach internetowych NIW-CRSO oraz na kanale NIWCRSO w serwisie YouTube, na fan page’u NIW-CRSO w serwisie Facebook, oraz na profilach NIWCRSO na Twitterze i Instagramie. Dopuszcza się publikacje materiału w innych kanałach
komunikacyjnych NIW-CRSO.
9. Celem tych publikacji będzie wyłącznie realizacja statutowych zadań NIW-CRSO, które zostały
zawarte w Statucie NIW-CRSO: https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/statut-NIW.pdf.
10. NIW-CRSO dołoży starań, aby materiał wideo i fotograficzny przedstawiał uczestników wydarzenia
w sposób możliwie najlepszy i pozytywny, z pełnym poszanowaniem ich godności osobistej oraz
prawa do prywatności.
11. Dane służące do rejestracji, zawierające imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę podmiotu/instytucji
reprezentowanej oraz opcjonalnie nr telefonu, nie będą ujawniane, publikowane w Internecie ani
udostępniane innym podmiotom.
12. Zbieranie oraz wykorzystywanie informacji stanowiących prawnie chronione dane osobowe
opiera się na następujących podstawach:
a) robienie zdjęć, nagrań wideo oraz ich późniejsza obróbka i selekcja, a ostatecznie
publikacja (udostępnienie przez upublicznienie) realizowane są w zakresie niezbędnym do
wykonania celów statutowych NIW-CRSO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
b) prowadzenie rejestracji służy zapewnieniu, aby każdy uczestnik spełniał wymagania
określone w niniejszym Regulaminie (w szczególności był osobą zaproszoną) oraz
zapewnieniu odpowiedniej ilości materiałów edukacyjnych i zapewnieniu zaplecza
cateringowego, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
13. Każdemu Uczestnikowi wydarzenia przysługują prawa przewidziane przepisami o ochronie danych
osobowych, a NIW-CRSO oświadcza, że dołoży starań w celu ich należytej oraz terminowej
realizacji.
14. Prawami tymi są:
a) prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania ich kopii) ;
b) prawo do wezwania administratora do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) ;
c) prawo do wezwania administratora do ograniczenia przetwarzania;
d) prawo do przeniesienia danych (przekazania ich kopii innemu podmiotowi);
e) prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Zawiadamiamy, że z powyższych praw wolno korzystać zarówno w stosunku do całości, jak i tylko
części posiadanych przez NIW-CRSO informacji, w tym zdjęć lub nagrań (na przykład wolno prosić
o usunięcie konkretnego zdjęcia z fotorelacji).
16. Z uwagi na fakt, że NIW-CRSO nie posiada dodatkowych informacji, które pozwoliłyby mu na
ustalenie wizerunku osoby na podstawie jej imienia i nazwiska (zgodnie z art. 11 ust. 1 RODO), w
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celu skorzystania z powyższych praw, NIW-CRSO prosi o wskazanie konkretnych zdjęć lub
przedziału czasowego nagrania, którego wniosek dotyczy.
Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, który zostanie opublikowany,
będą przetwarzane przez okres 5 lat. Pełen zebrany materiał będzie przez NIW-CRSO
selekcjonowany i obrabiany nie dłużej niż przez trzy miesiące.
Dane rezerwacyjne będą przechowywane przez NIW-CRSO przez okres dwóch lat.
W związku z realizacją Wydarzenia, NIW-CRSO może się wspierać pomocą firm zewnętrznych,
które pod nadzorem i na udokumentowane polecenie NIW-CRSO, dokonywać będą również prac
na danych osobowych. Podmioty te należą do następujących tzw. „kategorii”:
a. dostawca usługi poczty elektronicznej;
b. dostawca oprogramowania jako usługi;
c. obsługi platformy webinarowej;
d. podmiot świadczący usługę wysyłki masowej;
e. podmiot świadczący hosting danych;
f. podmiot zapewniający obsługę w zakresie IT.
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek
decyzji.
Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. NIW-CRSO zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia
z uzasadnionych powodów.
2. Niniejszy
Regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
Wydarzenia
www.niw.gov.pl/akademia oraz w miejscu organizacji Wydarzenia.
3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga NIW-CRSO.
4. NIW-CRSO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne wypadki, do
których mogłoby dojść podczas Wydarzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 r.

