REGULAMIN
III Forum Eksperckiego
„Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści?
z dnia 24.10.2018 r.
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w III Forum Eksperckim „Hejt!
Jak uczyć empatii w czasach nienawiści?” (dalej: Regulamin).
III Forum Eksperckie odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Efekt Domina”, który koncentruje się na wartościach podstawowych dla wychowania
dziecka, na promowaniu wśród dzieci postawy empatycznej, na pomocy dzieciom w
lepszym
poznaniu
siebie,
swoich
emocji,
wartości,
motywacji,
a także zrozumieniu emocji, wartości i motywacji innych oraz na pomocy
nauczycielom w procesie wychowania dzieci na ludzi odpowiedzialnych, pomocnych
i solidarnych ze swym otoczeniem (dalej: „Efekt Domina”). III Forum Eksperckie jest
wydarzeniem o charakterze konferencji, w czasie której zaproszeni prelegenci
pochylają się nad zagadnieniami objętymi programem edukacyjnym „Efekt Domina”
(dalej: III Forum Eksperckie).
Celem III Forum Eksperckiego jest promowanie programu edukacyjnego „Efekt
Domina” i rozpowszechnianie jego wartości oraz pogłębianie wiedzy w tym obszarze.
Organizatorem III Forum Eksperckiego jest Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000471002, NIP: 7010414847,
REGON: 147124722 (dalej: Kulczyk Foundation lub Organizator).
III Forum Eksperckie odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w godzinach 8:45 – 17:00
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej: POLIN), znajdującym się w Warszawie
pod adresem: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
III Forum Eksperckie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które utożsamiają się
z wartościami programu edukacyjnego „Efekt Domina” i podzielają jego założenia,
w szczególności dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów czy przedstawicieli
środowiska akademickiego, na zasadach wskazanych w § 2 Regulaminu (dalej (dalej:
Uczestnicy).
Udział w III Forum Eksperckim jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
decydująca będzie kolejność dokonania rejestracji przez Uczestników.
Koszty podróży i zakwaterowania w celu uczestnictwa w III Forum Eksperckim Uczestnik
pokrywa we własnym zakresie.
Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące III Forum Eksperckiego są publikowane na
stronie internetowej: www.wiemczujepomagam.pl.

§2
Zasady uczestnictwa w III Forum Eksperckim
1. Prawo do udziału w III Forum Eksperckim oraz do wstępu na teren POLIN mają osoby,
które:
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1) posiadają potwierdzenie udziału w III Forum Eksperckim wysłane przez Kulczyk
Foundation w formie wiadomości e-mail (dalej: Potwierdzenie Udziału), na adres email wskazany w elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym (dalej: Formularz
Zgłoszeniowy).
Uczestnicy obowiązani są do okazania personelowi Kulczyk Foundation Potwierdzenia
Uczestnictwa (w dowolnej formie, zarówno wydruku wiadomości e-mail jak również za
pośrednictwem urządzeń elektronicznych, m.in. telefon komórkowy, tablet, laptop,
itp.), o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, uprawniającego do wstępu. Przez
personel Kulczyk Foundation rozumie się pracowników Kulczyk Foundation oraz
pozostałe osoby i podmioty współpracujące z Kulczyk Foundation przy organizacji
i realizacji III Forum Eksperckiego w POLIN na podstawie odrębnych umów, innych niż
umowa o pracę.
Warunkiem uczestnictwa w III Forum Eksperckim jest:
1) dokonanie rejestracji na stronie internetowej: www.wiemczujepomagam.pl,
która następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem
faktycznym
wypełnienie
i
wysłanie
elektronicznego
Formularza
Zgłoszeniowego, w którym zostaną podane przez Uczestnika jego dane
osobowe w zakresie wskazanym w Formularzu Zgłoszeniowym,
2) otrzymanie przez Uczestnika Potwierdzenia Udziału w III Forum Eksperckim,
3) potwierdzenie swojej obecności w dniu wydarzenia, tj. w dniu 16 listopada 2018
r. i złożenie stosownych oświadczeń poprzez:
a. podpisanie listy obecności,
b. podpisanie Formularza Uczestnika, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu (dalej: Formularz Uczestnika),
oraz
c. odbiór pakietu Uczestnika III Forum Eksperckiego.
Każdy Uczestnik biorący udział w III Forum Eksperckim otrzyma certyfikat uczestnictwa
w tym wydarzeniu.
Rejestracji można dokonać w terminach 25 października 2018 r. – 12 listopada 2018 r.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania
zgłoszeń uczestnictwa w III Forum Eksperckim w przypadku wyczerpania miejsc.
Kulczyk Foundation wysyła do Uczestnika Potwierdzenie Udziału w III Forum Eksperckim,
jeżeli spełnione są następujące przesłanki:
1) Kulczyk Foundation otrzymała prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy,
2) limit wolnych miejsc do udziału w III Forum Eksperckim nie został wyczerpany.
Uczestnik, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem III Forum Eksperckiego.
Kulczyk Foundation stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające
pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas
rejestracji.
Kulczyk Foundation zastrzega sobie możliwość odmowy uczestnictwa w III Forum
Eksperckim, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę
rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały
podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne,
że uniemożliwiają rejestrację Uczestnika. W takim wypadku przed rejestracją Uczestnika
Kulczyk
Foundation
podejmie
próbę
kontaktu
z
Uczestnikiem
w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym rejestrację Uczestnika.
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11. Kulczyk Foundation zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Kulczyk Foundation może
nastąpić zmiana prowadzących, wykładowców, harmonogramu lub terminu
III Forum Eksperckiego. Kulczyk Foundation poinformuje niezwłocznie Uczestnika
o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w Formularzu
Zgłoszeniowym adres e-mail.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania III Forum Eksperckiego. W wypadku
odwołania III Forum Eksperckiego Organizator niezwłocznie poinformuje o tym
Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym
adres e-mail.
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§3
Rezygnacja z uczestnictwa
Uczestnik, który otrzymał od Kulczyk Foundation Potwierdzenie Udziału w III Forum
Eksperckim, posiada prawo rezygnacji z uczestnictwa w III Forum Eksperckim najpóźniej
do dnia 12 listopada 2018 r. do godz. 16:00.
Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w III Forum Eksperckim należy przesłać na
adres e-mail: edukacja@kulczykfoundation.org.pl.
Wykreślenie z listy Uczestników nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Uczestnika
oświadczenia wskazanego w § 3 ust. 2 Regulaminu. Kulczyk Foundation przesyła do
Uczestnika informację o wykreśleniu z listy Uczestników.
Uczestnik posiada prawo do delegowania w zastępstwie innej osoby, niż zgłoszona,
zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5 Regulaminu.
Zmiany co do Uczestnika można dokonać najpóźniej do dnia 12 listopada 2018 r. do
godz.
16:00,
przesyłając
stosowne
oświadczenie
na
adres:
edukacja@kulczykfoundation.org.pl. Zmiana Uczestnika nastąpi niezwłocznie po
otrzymaniu od Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i po
przesłaniu do Kulczyk Foundation przez Nowego Uczestnika wypełnionego
i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, zgodnie z § 2 Regulaminu. W takim
przypadku Kulczyk Foundation przesyła informację o zmianie Uczestnika. W razie
nieprzesłania do Kulczyk Foundation przez Nowego Uczestnika Formularza
Zgłoszeniowego w terminie 2 dni od dnia oświadczenia o zmianie Uczestnika, Uczestnik
zostaje skreślony z listy Uczestników. Kulczyk Foundation przesyła do Uczestnika
informację o wykreśleniu z listy Uczestników.

§4
Obowiązki i Odpowiedzialność Uczestników
1. Akceptując Regulamin Uczestnik, przyjmuje do wiadomości, iż:
1) POLIN jest obiektem monitorowanym (monitoring wizyjny), przy czym miejsca
objęte monitoringiem są odpowiednio oznaczone,
2) Kulczyk Foundation utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub
papierowych przebieg III Forum Eksperckiego dla celów bezpieczeństwa,
dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania Kulczyk Foundation
i organizowanych wydarzeń.
2. Udział w III Forum Eksperckim będzie wiązał się z wyrażeniem zgody przez Uczestnika
na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w III Forum Eksperckim oraz
z wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku (w tym w formie zdjęć i nagrań
filmowych), który może zostać następnie rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Podanie
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danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w III
Forum Eksperckim.
Uczestnik w czasie III Forum Eksperckiego nie może reklamować towarów, usług,
podmiotów, a także podejmować jakichkolwiek działań kryptoreklamowych bez
pisemnej zgody i wiedzy Kulczyk Foundation.
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie POLIN.
W POLIN obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków
odurzających. W POLIN obowiązuje zakaz przebywania osób, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Jeżeli będzie zachodzić
podejrzenie, że Uczestnik mógł spożywać alkohol lub inne środki odurzające, nie
zostanie dopuszczony do udziału w III Forum Eksperckim.
Kulczyk Foundation może odmówić udziału w III Forum Eksperckim osobom, których
obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego
wizerunku Kulczyk Foundation i jej współpracowników oraz donatorów i partnerów.
Uczestnicy III Forum Eksperckiego zobowiązani są do przestrzegania powszechnie
przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania
i szacunku w stosunku do innych osób, w szczególności zakazuje się używania słów
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe oraz krzyków. W przypadku gdy
Uczestnik nie będzie stosował się do tych zasad, personel Kulczyk Foundation ma
prawo zwrócić mu uwagę, a w razie konieczności poprosić o opuszczenie POLIN.
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora III Forum Eksperckiego
w widocznym miejscu przez cały czas trwania III Forum Eksperckiego. Brak
identyfikatora upoważnia Organizatora do wyproszenia Uczestnika z terenu POLIN.
Uczestnik nie może przekazywać innej osobie swojego identyfikatora.
Uczestnicy III Forum Eksperckiego nie powinni pozostawiać bez dozoru swoich rzeczy w
miejscach dostępnych dla innych osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
utratę lub uszkodzenie rzeczy, urządzeń przyniesionych do miejsca odbywania się III
Forum Eksperckiego przez Uczestników lub osoby przez Uczestników upoważnione, o ile
utrata lub uszkodzenie nie jest skutkiem umyślnego działania lub zaniechania
Organizatora albo personelu Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej,
Internetu lub innych mediów, jeżeli przerwy te nie są zawinione przez Organizatora.
Uczestnicy odpowiadają za szkody wyrządzone w mieniu POLIN, które są wynikiem ich
działania, zaniechania działania lub zaniedbania oraz powstały podczas III Forum
Eksperckiego.
Uczestnicy III Forum Eksperckiego odpowiadają za szkody wyrządzone sobie samemu
bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem ich działania, zaniechania lub
nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.
Kulczyk Foundation zapewnia ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami
ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
W przypadku kradzieży Uczestnik III Forum Eksperckiego powinien niezwłocznie
poinformować o tej okoliczności Kulczyk Foundation.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w trakcie III Forum Eksperckiego mogą być
narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
Uczestnicy III Forum Eksperckiego są ponadto zobowiązani do wypełniania poleceń
personelu Kulczyk Foundation celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas III Forum
Eksperckiego.
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17. Kulczyk Foundation nie ponosi odpowiedzialności za:
1) niewłaściwe i niezawinione przez Kulczyk Foundation działanie mechanizmów
strony internetowej: www.wiemczujepomagam.pl,
2) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Uczestnicy korzystają ze strony
internetowej, o ile takie działania Uczestników nie stanowią normalnego
korzystania ze strony internetowej zgodnie z przeznaczeniem,
3) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
4) szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich.
18. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
2) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania,
3) korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych
użytkowników oraz dla Kulczyk Foundation,
4) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami
Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§5
Oświadczenia
1. Wzięcie udziału w III Forum Eksperckim jest związane z tym, że Uczestnik:
1) zaakceptował warunki Regulaminu oraz innych dokumentów przygotowanych
na potrzeby III Forum Eksperckiego, w tym Formularza Zgłoszeniowego i
Formularza Uczestnika i zobowiązał się do ich przestrzegania,
2) wyraził zgodę na nieodpłatne wzięcie udziału w III Forum Eksperckim oraz
dokumentowanie przez Kulczyk Foundation III Forum Eksperckiego i biorących
w nich udział Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
co oznacza, iż Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy, użyczając swojego
wizerunku, bez jakichkolwiek roszczeń, a pozyskane materiały mogą być
wykorzystywane
w
działaniach
promocyjnych,
reklamowych
i komunikacyjnych Kulczyk Foundation bez konieczności uzyskiwania
jakichkolwiek akceptacji ze strony Uczestnika,
3) wyraził zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i ilościowo korzystanie
przez Kulczyk Foundation lub jej następców prawnych z organizacji III Forum
Eksperckiego lub ze swojego udziału w III Forum Eksperckim, ze swoich
wizerunków, głosu, wypowiedzi w całości i we fragmentach w celach
związanych
z
organizacją
III
Forum
Eksperckiego,
produkcją
i rozpowszechnieniem wizerunku Kulczyk Foundation oraz rozpowszechnieniem
programu edukacyjnego „Efekt Domina” oraz działaniami reklamowymi
i promocyjnymi z tym związanymi,
4) przeniesie nieodpłatnie prawa do utworów lub artystycznych wykonań
stworzonych lub wykonanych przez niego w związku z III Forum Eksperckim, przy
czym Uczestnik przeniesie również na Kulczyk Foundation wyłączne prawo do
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do tych utworów lub
artystycznych wykonań bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium.
2. Zezwolenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 Regulaminu odnosi się do wszystkich
pól eksploatacji znanych w chwili realizacji III Forum Eksperckiego, a w szczególności:
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1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo,
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo,
3) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci
komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do
utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in.
w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, oraz jakiejkolwiek innej), a
także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem
jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub
komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za
pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
5) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych
urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje
przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów,
odbiorników
radiowych
lub
telewizyjnych,
projektorów,
telefonów
stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.),
6) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem egzemplarza materiałów
pozyskanych podczas III Forum Eksperckiego lub ich fragmentów,
7) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie
lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in.
za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.,
8) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie
lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL,
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; dalej: RODO), należy poinformować, że:
1) administratorem danych osobowych jest Kulczyk Foundation z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
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2)

3)
4)

5)

6)

oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000471002, NIP: 7010414847, REGON: 1471247222,
administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych
za pośrednictwem korespondencji e-mail: iod@kulczykfoundation.org.pl,
przetwarzane są dane osobowe otrzymane w elektronicznym Formularzu
Zgłoszeniowym wypełnianym w celu udziału w III Forum Eksperckim,
zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia III Forum Eksperckiego, tzn. przystąpienia do udziału i udziału
w III Forum Eksperckim, przesyłania informacji formalnych dotyczących III Forum
Eksperckiego, tj. kontakt w sprawie organizacji oraz przebiegu III Forum
Eksperckiego, na podstawie dobrowolnej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (wyrażenie zgody następuje poprzez
kliknięcie odpowiedniego pola w Formularzu Zgłoszeniowym),
w przypadku wyrażenia przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
ewaluacji III Forum Eksperckiego (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie
odpowiedniego pola w Formularzu Zgłoszeniowym), dane podane w
Formularzu Zgłoszeniowym będą powierzone instytucjom, które na zlecenie
Kulczyk Foundation skontaktują się z Uczestnikiem drogą mailową (na podany
przez Uczestnika adres e-mail) lub drogą telefoniczną (na podany przez
Uczestnika numer telefonu) celem przeprowadzenia badań i sondaży
związanych z ewaluacją III Forum Eksperckiego, aby poprawić jego jakość
i użyteczność (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego
pola w Formularzu Zgłoszeniowym),
dane osobowe będą przetwarzane także w celach wskazanych poniżej, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kulczyk Foundation w rozumieniu
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest:
a) promocja III Forum Eksperckiego oraz działalności statutowej Kulczyk
Foundation, o ile Uczestnik wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
utrwalonego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi w całości i we
fragmentach, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu,
b) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia
analiz statystycznych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania
spełnienia przez Kulczyk Foundation obowiązków wynikających
z przepisów prawa),
c) dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź obrona przed ewentualnymi
roszczeniami,
d) prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu
materiałów oraz informacji związanych z działalnością Kulczyk
Foundation, w tym poprzez wysyłanie na podany adres materiałów i
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), o ile
Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera
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(wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w
Formularzu Zgłoszeniowym),
7) podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
adres e-mail, numer telefonu, pełna nazwa, adres i REGON podmiotu jest
dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w III Forum Eksperckim;
podanie pozostałych danych i wyrażenie „zgody na ewaluację” (w § 6 ust. 1
pkt 5 Regulaminu) oraz „zgody na newsletter” (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. d Regulaminu)
jest dobrowolne i nie jest konieczne do uczestnictwa w III Forum Eksperckim,
8) w przypadku udzielenia zgody, o której mowa § 6 ust. 1 pkt 4 Regulaminu
(„zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym
dla przeprowadzenia III Forum Eksperckiego”) i § 6 ust. 1 pkt 5 Regulaminu
(„zgoda na ewaluację”) i w § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d Regulaminu („zgoda na
newsletter”), Uczestnikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; informację o cofnięciu
zgody należy wysłać na adres: iod@kulczykfoundation.org.pl, przy czym
możliwość cofnięcia zgody na Newsletter będzie możliwa każdorazowo przy
otrzymaniu Newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się
z Newslettera”,
9) Kulczyk Foundation nie udostępnia pozyskanych danych podmiotom trzecim,
chyba że będzie to niezbędne dla zrealizowania zamówionych usług
(w szczególności korzystanie z usług Poczta Polska S.A.) lub będzie do tego
zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
10) Kulczyk Foundation przewiduje powierzenie danych osobowych następującym
kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:
a) świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych
z funkcjonowaniem strony internetowej: www.kulczykfoundation.org.pl
lub www.wiemczujepomagam.pl, naprawą awarii tych stron
internetowych, itp.),
b) dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki
i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
c) świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji
do zamawiających,
d) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe na rzecz Kulczyk
Foundation,
e) a jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na udział w badaniach i sondażach
związanych z ewaluacją III Forum Eksperckiego, także instytucjom
świadczącym takie badania sondażowe.
11) Kulczyk Foundation będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników przez czas
niezbędny do przeprowadzenia III Forum Eksperckiego, natomiast dane
przetwarzane:
a) w celach promocji III Forum Eksperckiego oraz działalności statutowej
Kulczyk Foundation, będą przechowywane przez czas niezbędny do
realizacji promocji III Forum Eksperckiego oraz działalności statutowej
Kulczyk Foundation oraz czas niezbędny do dochodzenia
ewentualnych praw z tytułu przetwarzania wizerunku,
b) dla potrzeb ewaluacji III Forum Eksperckiego, będą przetwarzane przez
czas niezbędny do przeprowadzenia badań i sondaży, a następnie
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zostaną zanonimizowane i będą przetwarzane wyłącznie do celów
archiwizacyjnych i statystycznych,
c) w celach archiwizacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych oraz
zapewnienia rozliczalności, będą przechowywane przez okres 5 lat
po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym doszło do realizacji III
Forum Eksperckiego, chyba że Uczestnik złoży sprzeciw we
wcześniejszym terminie,
d) w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu
wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera,
e) w celach dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi
roszczeniami związanymi z realizacją III Forum Eksperckiego, będą
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony
w przepisach prawa.
12) w przypadku osób, które nie zostały dopuszczone do udziału w III Forum
Eksperckim z przyczyn określonych w Regulaminie, Kluczyk Foundation będzie
przetwarzać ich dane osobowe zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym przez
okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym doszło do realizacji
III Forum Eksperckiego dla celów archiwizacyjnych oraz zarządzania relacjami,
chyba że taka osoba złoży sprzeciw we wcześniejszym terminie; dane te będą
również przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających
z przepisów prawa dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź
obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
13) Uczestnikowi jak i osobom niedopuszczonym do udziału III Forum Eksperckim
z przyczyn określonych w Regulaminie przysługuje prawo do wniesienia skargi
do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
14) Uczestnikowi jak i osobom niedopuszczonym do udziału III Forum Eksperckim
z przyczyn określonych w Regulaminie w granicach przewidzianych w RODO –
przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania
swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych
(„prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu,
15) dane osobowe Uczestnika jak i osób niedopuszczonych do udziału III Forum
Eksperckim z przyczyn określonych w Regulaminie - nie będą przekazywane do
państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy),
16) dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym profilowane, wyłącznie w celach marketingowych, konsekwencją czego
jest
możliwość
przedstawienia
zindywidualizowanych
materiałów
i informacji związanych z prowadzoną przez Kulczyk Foundation działalnością;
Kulczyk Foundation nie podejmuje jednak żadnych decyzji, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie
wpływają na osobę, której dane dotyczą.
§7
Reklamacje
1. Kulczyk Foundation rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników III Forum Eksperckiego.
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2. Reklamacje
powinny
być
przesłane
na
adres
e-mail:
edukacja@kulczykfoundation.org.pl lub adres do korespondencji dla Kulczyk
Foundation: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa.
3. Każda z reklamacji winna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię nazwisko
oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z organizacją III Forum
Eksperckiego lub z udziałem określonego Uczestnika w III Forum Eksperckim.
4. Złożenie reklamacji przez Uczestnika lub brak złożenia reklamacji nie wpływa na
uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Kulczyk Foundation niezwłocznie, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

1.

2.
3.
4.
5.

§8
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej:
www.wiemczujepomagam.pl oraz do wglądu w siedzibie Kulczyk Foundation: ul.
Krucza 24/26, 00-526 Warszawa.
Regulamin może być dodatkowo dostarczony w wersji elektronicznej lub papierowej
każdemu Uczestnikowi na jego wyraźne żądanie.
Zarząd Kulczyk Foundation zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.wiemczujepomagam.pl.
Załączniki do Regulaminu stanowią:
1) Formularz Uczestnika.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu III Forum Eksperckiego
„Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści?”
z dnia 24.10.2018 r.

Formularz Uczestnika
III Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści?”

Imię i nazwisko

Miejscowość

Numer
uczestnika

Działając w imieniu własnym, ja niżej podpisany(a) …, niniejszym oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, głosu,
wypowiedzi w całości i we fragmentach, na zasadach określonych w § 5
Regulaminu III Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach
nienawiści?” z dnia 24.10.2018 r., w tym wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi
w całości i we fragmentach, które zostaną utrwalone w dowolnej formie, zwłaszcza
w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i na
umieszczanie wizerunku, głosu, wypowiedzi w całości i we fragmentach, w
materiałach promocyjnoreklamowych wydawanych przez Kulczyk Foundation z
siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa (KRS:
0000471002,
NIP:
7010414847,
REGON:
147124722),
w
związku
z moim uczestnictwem w III Forum Eksperckim; wyrażam zgodę na zwielokrotnianie
wskazanego wizerunku, głosu, wypowiedzi w całości i we fragmentach, wszelkimi
dostępnymi technikami i metodami, o czym mowa w § 5 Regulaminu III Forum
Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści? z dnia 24.10.2018 r.,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób
biorących udział w III Forum Eksperckim we wszelkich możliwych środkach
przekazu, a w szczególności w mediach elektronicznych w tym na stronie
internetowej
www.wiemczujepomagam.pl.
i www.kulczykfoundation.org.pl, bez ograniczeń czasowych, w związku
z realizacją zadań statutowych Kulczyk Foundation w tym w celu informacji
i promocji Kulczyk Foundation i jej partnerów,
2. przenoszę, nieodpłatnie, majątkowe prawa autorskie do utworu wykonanego
przeze mnie i powstałego w trakcie III Forum Eksperckiego, z chwilą jego
przekazania do Kulczyk Foundation, na zasadach i polach eksploatacji określonych
w § 5 Regulaminu III Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii
w czasach nienawiści?” z dnia 24.10.2018 r.; zezwalam na wykonywanie zależnych
praw autorskich do modyfikacji utworu, dokonywania jego przeróbek
i adaptacji oraz do rozporządzania i korzystania z opracowań na takich samych
polach eksploatacji jak określone w § 5 Regulaminu III Forum Eksperckiego „Hejt!
Jak uczyć empatii w czasach nienawiści?” z dnia 24.10.2018 r.; wyrażam zgodę na
korzystanie przez Kulczyk Foundation z utworu w całości, w częściach,
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych osób, w tym jako część
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dzieła
zbiorowego,
po
zarchiwizowaniu
w
formie
elektronicznej
i drukowanej, również po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub
innych modyfikacji; wyrażam zgodę na rozpowszechnianie utworu w sposób
określony wyżej bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy;
przekazuję Kulczyk Foundation wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich
do utworu, na własność egzemplarze utworu.

Miejscowość, data
Warszawa, 16.11.2018 r.

Własnoręczny podpis Uczestnika
………………………………………………………………………………..
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