
 

 

Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r. 

 

Regulamin spotkań online w ramach Programu  

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

 

I. ORGANIZATOR I CEL  

1. Webinaria i spotkania online (zwane dalej “Spotkaniami online”) organizowane są w ramach 
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (zwanego dalej “Programem”), 
realizowanego w latach 2020-24. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach funduszy EOG. 

2. Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce oraz działań na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie  
i dialog stanowią szczególną wartość.  

3. Organizatorem Spotkań online jest konsorcjum w składzie:  

a. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, z siedzibą w Warszawie, 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS: 0000052000, o numerze NIP 5220001895,  

b. Fundacja Edukacja dla Demokracji, z siedzibą w Warszawie,  
ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000037647, o numerze NIP 5251017259,  

c. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w Warszawie,  
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000303048,  o numerze NIP 5252424191, 

(dalej zwane „Konsorcjum”).  

4. Udział w Spotkaniach online w ramach Programu jest bezpłatny.      

5. Spotkania online w ramach Programu mogą mieć charakter: 

a. webinariów – spotkań z prezentacją ekspercką, podczas których osoby uczestniczące 
mają zazwyczaj możliwość porozumiewania się wyłącznie na czacie; 

b. interaktywnych spotkań online – spotkań, podczas których osoby uczestniczące mają 
możliwość aktywnego udziału, włączania się również za pomocą mikrofonu i kamery; 
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c. mieszany – łączący elementy, o których mowa w punktach a i b. 

6. Spotkania online skierowane są do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych,  
ich partnerów (np. instytucji publicznych, firm prywatnych), grup nieformalnych i innych osób 
zainteresowanych jej tematyką.  

7. Szczegółowe informacje o Spotkaniach online znajdują się i są aktualizowane na stronie 
www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl. 

  

II. POJĘCIA I ICH ZNACZENIE  

1. Administrator/Współadministrator – Konsorcjum będące Organizatorem Spotkań online oraz 
będące podmiotem zarządzającym i prowadzącym stronę internetową 
www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl oraz użytkownikiem platformy Zoom,  
za pośrednictwem której odbywają się Spotkania online.  

2. Formularz – formularz zgłoszeniowy online do udziału w  Spotkaniach online w bazie CRM, do 
którego osoba rejestrująca się osobiście wprowadza dane. 

3. Organizator – Konsorcjum realizujące Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

4. Partner/Partnerzy – podmioty zewnętrzne, które wspierają organizację Spotkań online, 
posiadają prawo do dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych wśród Osób 
Uczestniczących oraz ich prezentacji, zarówno podczas trwania Spotkań online, jak 
i w komunikacji z nimi związanej, posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych 
w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie i wymaganym do wypełnienia ich roli 
w organizacji Spotkań. 

5. Regulamin – niniejszy regulamin.  

6. Rejestracja – proces mający na celu wyłonienie Osób Uczestniczących w Spotkaniach online.  

7. Osoba Uczestnicząca – każda osoba, o której mowa w pkt I ust. 6, która przesłała prawidłowo 
wypełniony Formularz i otrzymała potwierdzenie udziału w konkretnym Spotkaniu online.  

Zoom – platforma internetowa za pośrednictwem, której odbywają się Spotkania online.  

III. WARUNKI UDZIAŁU W SPOTKANIACH ONLINE i PROCEDURA REJESTRACJI  

1. Rejestracji na Spotkania online można dokonać za pośrednictwem Formularzy dostępnych na 
stronie www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl przy informacji o danym Spotkaniu online lub 
danym cyklu Spotkań online. 

2. Każde Spotkanie online lub każdy cykl Spotkań online ma osobny Formularz. 

3. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z deklaracją obecności na danym Spotkaniu 
online. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 
przestrzegania przepisów porządkowych oraz pozostałych ustaleń dokonanych między Osobą 
Uczestniczącą a Organizatorem. 

4. Każda osoba zainteresowana udziałem w danym Spotkaniu online lub w danym cyklu 
Spotkań online może wysłać tylko jedno zgłoszenie za pomocą Formularza. 
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5. Jeśli osoba zainteresowana udziałem w Spotkaniach online nie ma możliwości rejestracji za 
pomocą Formularza, może zgłosić się do osoby wskazanej do kontaktu po stronie 
Organizatora na stronie www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl przy informacji o danym 
Spotkaniu online lub o danym cyklu Spotkań online. 

6. Organizator każdorazowo określa czas rejestracji na dane Spotkanie online lub na dany cykl 
Spotkań online, podając go na stronie www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl przy 
informacji o danym Spotkaniu online lub na danym cyklu Spotkań online. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku 
wyczerpania puli miejsc na dane Spotkanie online lub na dany cykl Spotkań online. 

8. Zgłoszenia na dane Spotkanie online lub na dany cykl Spotkań online będą przyjmowane 
według kolejności zgłoszeń. 

9. Osoba rejestrująca się zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym 
wypełnienia Formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające 
z wprowadzenia do Formularza błędnych danych osoby rejestrującej się. 

10. Po zakończeniu rejestracji osoba rejestrująca się otrzyma drogą elektroniczną, na podany 
w Formularzu adres e-mail, potwierdzenie rejestracji, a po weryfikacji zgłoszeń – 
potwierdzenie udziału wraz z linkiem do spotkania. 

 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I PRZEBIEG SPOTKAŃ 

1. Udział w Spotkaniach online będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, po uprzednim wysłaniu zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia 
udziału.  

2. Do udziału w Spotkaniach online będzie potrzebne wybrane urządzenie (komputer PC lub 
laptop, tablet lub smartfon), sieć Internet oraz aplikacja Zoom (zalecamy aktualizację – 
Download Center - Zoom). 

3. Przebieg Spotkań online obejmuje w szczególności: 

a. transmisję przebiegu danego Spotkania online w czasie rzeczywistym; 

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Osoby Uczestniczące      
za pomocą czatu i / lub kamery i mikrofonu mogą komentować przebieg Spotkania online 
i zadawać pytania; 

c. udostępnianie Osobom Uczestniczącym materiałów związanych ze Spotkaniami online.  

4. Osoby Uczestniczące w Spotkaniach online zgadzają się na wykorzystanie danych 
osobowych podanych w Formularzu, w trakcie przebiegu Spotkania online, zarówno przez 
Organizatora, jak i Partnerów. 

5. Organizator oraz Partnerzy w trakcie Konferencji jak i po jej zakończeniu, przez czas 
niezbędny do realizacji celu Konferencji, mogą za pomocą środków  komunikacji 
elektronicznej wysłać do Osób Uczestniczących odpowiedzi na zadane przez nie pytania lub 
materiały dotyczące Spotkania online. 
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6. Spotkania online (przede wszystkim – webinaria) mogą być rejestrowane, a ich nagrania – 
udostępniane w serwisie YouTube (w kanałach należących do Organizatora), na stronach 
należących do Organizatora (przede wszystkim na stronie: www.aktywniobywatele-
regionalny.org.pl) i w mediach społecznościowych Organizatora. Organizator będzie 
każdorazowo informował, jeśli dane Spotkanie online lub dany cykl Spotkań online będzie 
rejestrowany, a jego nagrania będą udostępniane. 

7. Osoba Uczestnicząca zobowiązuje się do udziału w Spotkaniu online, stosując się do 
obowiązujących w Polsce norm, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych 
obyczajów oraz Regulaminu. 

8. Zakazane jest rozpowszechnianie podczas Spotkań online treści, które: 

a. są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 
zakazane jest rozpowszechnianie treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, 
z zasadami współżycia społecznego, przedstawiają drastyczne sceny, zawierają 
wulgaryzmy, groźby lub są obraźliwe dla innej osoby lub podmiotu, a także są 
związane z fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią, dyskryminacją; 

b. naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej tych osób, 
prawa autorskie, w tym zakazane jest nieautoryzowane kopiowanie i wysyłanie zdjęć, 
logotypów, oprogramowania, artykułów, utworów muzycznych i filmów. 

9. Niedozwolone są praktyki zmierzające do zakłócenia prawidłowego przebiegu Spotkania 
online.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji czatu i wypowiedzi podczas Spotkań online. 

11. Nieprzestrzeganie zasad (w tym zwłaszcza zasad, o których mowa w pkt. 7-9) może 
skutkować usunięciem Osoby Uczestniczącej ze Spotkania online i niewpuszczeniem danej 
Osoby Uczestniczącej na kolejne Spotkanie online. 

 

V. DANE OSOBOWE  

Dane osobowe przekazywane w ramach rejestracji poprzez Formularz będą przetwarzane w sposób 
opisany poniżej. 

1. Współadministratorzy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
(dalej RODO) informujemy, że Administratorami danych osobowych Osób Uczestniczących 
są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, z siedzibą 
w Warszawie (ul. Żurawia 43), w ramach konsorcjum z Fundacją Edukacja dla Demokracji, 
z siedzibą w Warszawie (Nowolipie 9/11) i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (ul. Kopernika 17). Administratorzy wspólnie 
realizują Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny,  finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.. 
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Ww. podmioty są  współadministratorami w rozumieniu art.  26 RODO w stosunku do 
wszelkich danych osobowych zawartych w Formularzu. Współadministratorzy  wspólnie 
określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Podmioty te dalej będą zwane łącznie „Współadministratorami”. 

2. Kontakt 

Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, tj: 
rodo.aofr@frdl.org.pl. 

Ponadto, poniżej zamieszczone są dane kontaktowe każdego ze Współadministratorów: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego  

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa  

Fundacja Edukacja dla Demokracji  

Adres: ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  

Adres: ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa 

3. Cel przetwarzania danych 

Współadministratorzy   przetwarzają   dane   osobowe  w celu wykonania swojego  prawnie 
uzasadnionego interesu, którym jest udostępnienie informacji o Programie, umożliwienie 
Osobom Uczestniczącym udziału w Spotkaniach online. Ponadto, na podstawie wyrażonej 
zgody Współadministratorzy wysyłają newsletter. 

4. Odbiorcy 

Dane osobowe są udostępniane sobie nawzajem przez Współadministratorów w ramach 
wspólnej realizacji Programu i Spotkań online. Dane będą udostępniane podmiotom trzecim 
jedynie, jeżeli będzie to niezbędne dla celów określonych w Regulaminie. Takimi podmiotami 
mogą być podmioty współpracujące z Współadministratorami w celu realizacji Spotkań 
online oraz na wniosek Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzającego 
programami ze środków EOG, przedstawicielom Państw-Darczyńców. Dane osobowe mogą 
być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, 
księgowego oraz audytu i ewaluacji Programu. 

5. Czas przetwarzania danych osobowych 

a. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres realizacji Programu, a 
następnie przez okres trzech lat od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie 
przez Biuro  Mechanizmu  Finansowego w Brukseli sprawozdania końcowego.  

b. W przypadku newslettera dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania 
zgody. 

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 
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a. imię i nazwisko, głos i wizerunek, 

b. dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu; 

c. wszelkie inne dane osobowe przekazane za pomocą formularzy; 

7. Zakres danych osobowych może się różnić w zależności od tego, co zostanie podane 
przez osobę wypełniającą w formularzu, we wniosku lub w trakcie kontaktowania się 
z przedstawicielami Współadministratorów. 

8. W zależności od Spotkania online dane osobowe podane przy dołączaniu do danego 
Spotkania online lub w trakcie Spotkania online (jak np. imię i nazwisko, miejsce pracy) 
mogą być ujawniane innym Osobom Uczestniczącym. 

9. Prawa osób, których dane dotyczą 

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, osoby, których dane są przetwarzane, 
mają prawo: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

b. do sprostowania swoich danych osobowych, a także ich usunięcia; 

c. do wycofania zgody na wysyłkę newslettera; 

d. do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Obowiązki Współadministratorów w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Współadministratorzy zawarli umowę, na mocy której określili zakres swojej 
odpowiedzialności w stosunku do obowiązków wynikających z RODO.  

Każdy Współadministrator jest odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną danych 
osobowych w zakresie uzgodnionych obowiązków realizacji, do których wykonywania jest 
zobowiązany na podstawie umów z innymi Współadministratorami.  

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zoom znajduje się tu: 
https://zoom.us/privacy. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych 
przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Osób Uczestniczących 
w Spotkaniach online ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.  

2. Organizator będzie informował o każdej zmianie Regulaminu na stronie 
www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl. 

3. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniej 
niż data jego publikacji. 


