REGULAMIN
rekrutacji na szkolenie online
“Moje miasto moja historia”
- jak zrobić grę miejską w czasie pandemii.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” przedstawia zasady dotyczące rekrutacji na
szkolenie online pn. „Moje Miasto Moja Historia” w edycji 2020 r., zwane dalej „Szkoleniem”,
organizowane przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w
Warszawie przy ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa (dalej: Instytut), instytut badawczy wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000713483, posiadający NIP 5252735962 i REGON 369236544, zwany dalej „Instytutem” lub
„Organizatorem”.
2. Celem Szkolenia jest zaangażowanie osób powyżej 16 r.ż., zwanych dalej „Uczestnikami” w
planowanie i tworzenie historycznych gier miejskich w ramach bezpłatnego szkolenia. Idea
Szkolenia w 2020 r. opiera się na temacie przewodnim i pojęciu (…).
3. Istotne informacje dotyczące Szkolenia znajdują się w opisie zamieszczonym na stronie
internetowej Instytutu pod linkiem (uzupełnić link jak reg będzie na stronie)
4. Organizatorem Szkolenia jest Instytut, który zapewnia organizacyjną i merytoryczną opiekę,
w ramach Szkolenia w dniach 6-7.11.2020 r.

Zasady uczestnictwa, czas trwania i organizacja Szkolenia

§ 2.
1. Szkolenie adresowane jest do osób w wieku powyżej 16 lat, związanych z jednym lub więcej z
poniższych podmiotów, będących ich członkami lub przedstawicielami:
a. samorządowe instytucje kultury;
b. uczelnie;
c. publiczne szkoły prowadzące samodzielną księgowość;
d. niepubliczne szkoły prowadzące samodzielną księgowość;

e. jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły
artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
f.

podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły, w przypadku szkół
nieprowadzących samodzielnej księgowości;

g. organizacje pozarządowe;
2. Udział w Szkoleniu jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Szkolenie odbędzie się w dniach 6 - 7 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Zoom.
4. Celem zakwalifikowania się na Szkolenie i uczestnictwa w nim Uczestnik wypełnia formularz
online - szczegółowy opis sposobu przyjmowania i rozpatrywania, a także wyboru Zgłoszeń i
kwalifikacji Uczestników do udziału w Szkoleniu znajduje się w § 3 Regulaminu.
5. Celem Szkolenia jest wsparcie społeczności lokalnych w realizacji historycznych gier
miejskich związanych z historią Polski w latach 1918 - 1989 i podnoszenie kwalifikacji osób
związanych z instytucjami i stowarzyszeniami o których mówi § 2 pkt. 1
6. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 17.

Zgłoszenia i uczestnictwo w Szkoleniu
§ 3.
1. Kwalifikacja przez Instytut aplikacji zgłaszających się do udziału w Szkoleniu osób w wieku
powyżej 16 lat i będących ich członkami lub przedstawicielami instytucji wymienionych w § 2
pkt. 1 Regulaminujest przeprowadzana na podstawie wypełnionego formularza
aplikacyjnego znajdującego się na stronie Instytutu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffkTdDkRF81OVN2J-N0b00lcR-ZYSAB22w_ng9I
Xv4q8Goog/viewform?usp=sf_link
2. Na podstawie formularza zostanie wybranych 17 osób, w przypadku dużej liczby zgłoszeń
pierwszeństwo do zakwalifikowania na Szkoleniu mają osoby których projekty na realizację
historycznych gry miejskich lub terenowych zostaną najwyżej ocenione przez Organizatora.
3. Formularz aplikacyjny należy wypełnić online w dniach od 20.10.2020 do 1.11.2020 do godz.
23.59 (decydująca jest data wpłynięcia do skrzynki e-mailowej Organizatora).
4. Instytut zastrzega sobie prawo do przełożenia, zmiany formuły lub odwołania Szkolenia bez
podania przyczyny.
5. Osoby zakwalifikowane na Szkolenie zostaną poinformowane o tym poinformowane drogą
mailową do dnia 3 listopada 2020.
6. Przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego - Zgłoszenia jest równoznaczne z
przystąpieniem do udziału w kwalifikacji do Szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu nie później niż 14 dni od jego
przesłania - jedynie w wyjątkowych sytuacjach - takich, jak niespełnianie kryterium
wiekowego przez zgłaszającego, bądź innych warunków uczestnictwa wskazanych w
Regulaminie.
7. Uczestnik poprzez złożenie (przesłanie) formularza aplikacyjnego (Zgłoszenia) poprzez
stronę www Organizatora oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz go akceptuje.

Ochrona Danych osobowych
§ 4.
1. Uczestnik poprzez złożenie (przesłanie) formularza aplikacyjnego (Zgłoszenia) poprzez
stronę www Organizatora oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zawartych w formularzu (Zgłoszeniu) na podstawie i w celach wskazanych w
niniejszym Regulaminie i Załączniku nr 1 .
2. Brak zaakceptowania Regulaminu i klauzuli dotyczącej zgód na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia przesłanie i przyjęcie przez Organizatora formularza
aplikacyjnego.
3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest niezwłoczne przesłanie potwierdzenia
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zgłaszającego aplikację, w
celach związanych z jego uczestnictwem w Szkoleniu. Brak otrzymania takiej zgody
uniemożliwia akceptację zgłoszenia Uczestnika i jego udział w Szkoleniu.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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), Instytut
informuje, że administratorem danych osobowych osób zgłaszających swój udział w
Szkoleniu jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą
w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.
5. Na podstawie obowiązujących przepisów, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się:
• listownie na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal
17, 00-372 Warszawa,
• e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl
6. Dane osobowe Uczestników, a także wizerunek Uczestników (jeśli zostanie udostępniony
z własnej inicjatywy Uczestników) pozyskane w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w
Szkoleniu oraz realizacją Szkolenia będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z udziałem Uczestnika w Szkoleniu,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski oraz skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, o których mowa
powyżej w ust. 1 jest:
• niezbędność podjęcia działań związanych z przystąpieniem do i realizacją Szkolenia,
a także wszelkich działań związanych z udziałem Uczestnika w Szkoleniu, a także
czynności wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
administratora na podstawie (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
●

w zakresie wizerunku Uczestnika– o ile zostanie on przekazany do przetwarzania (z
własnej inicjatywy Uczestnika) – dobrowolna zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO),

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Szkoleniu.
9. Dane osobowe pozyskane od Uczestników, mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Instytutu, w szczególności dostawcom
usług IT, doradcom, czy innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytutu,
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
10. Dane osobowe Uczestników, nie będą przekazane do państw trzecich, ani organizacji
międzynarodowych.
11. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, o których mowa powyżej w jest
uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który te dane osobowe
będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czas trwania Szkolenia i realizacji przez Instytut czynności związanych ze Szkoleniem,
• przepisy prawa, mogą obligować Instytut do przetwarzania danych przez określony
czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony interesów Instytutu.
12. Instytut informuje, że Uczestnicy, mają prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Jeśli dane osobowe Uczestników, są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę na
przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Instytutu, bądź adres e-mailowy.
14. Instytut informuje, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe
§ 5.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej
Instytutu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie
dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu
ich na stronie internetowej Instytutu Pileckiego.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

