ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTACIE
„INSTYTUCJA A ODBIORCY – świadome oddziaływanie oraz nowe technologie”
W ramach działań “TUEUROPEANA - 2019”
25 WRZEŚNIA 2019 – WARSZAWA
I. Organizator
1. Spotkanie Warsztatowe „INSTYTUCJA A ODBIORCY – świadome oddziaływanie oraz nowe technologie” w
ramach działań „TuEuropeana-2019” (Warsztat) jest organizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut
Audiowizualny z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej 3 /5; 02-739 (“FINA” lub “Organizator”) w
ramach projektu TuEuropeana 2019 we współpracy z Centrum Cyfrowym, z siedzibą w Warszawie, ul.
Chmielna 24/2, 00-020
2. Celem Warsztatu jest zapoznanie się z narzędziami niezbędnymi do mierzenie siły oddziaływania instytucji
kultury w oparciu o metodologię Impact Playbook (Myślenie Efektami) oraz umiejętne wykorzystanie
nowoczesnych technologii w służbie budowania relacji z publicznością polskich i międzynarodowych
instytucji kultury.
3. Warsztat odbędzie się 25 września 2019 r w godzinach 10.00-15.00 w Warszawie w siedzibie Filmoteki
Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, mieszczącej się przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 i będzie realizowane
według harmonogramu zamieszczonego na stronie projektu www.tueuropeana.pl.
4. Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji Warsztatu są: Maria Drabczyk, e-mail:
maria.drabczyk@fina.gov.pl oraz Aleksandra Janus, e-mail: ajanus@centrumcyfrowe.pl

II. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Warsztat adresowany jest do przedstawicieli muzeów, bibliotek, archiwów, konserwatorów zabytków oraz
innych instytucjonalnych posiadaczy kolekcji niezdigitalizowanych lub niedostępnych on-line jak i instytucji
udostępniających już swoje zbiory na platformach internetowych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest zaakceptowanie Zasad uczestnictwa w Warsztacie
„INSTYTUCJA A ODBIORCY – świadome oddziaływanie oraz nowe technologie”, zwanych dalej „Zasadami
Uczestnictwa”.
3. Akceptacja Zasad Uczestnictwa i zakwalifikowanie do Warsztatu jest równoznaczne z zawarciem z
Organizatorem umowy cywilnoprawnej polegającej na udziale w Warsztacie zorganizowanym przez FINA
na warunkach określonych w Zasadach Uczestnictwa.
4. Aby wziąć udział w Warsztacie należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie
projekty www.tueuropeana.pl do dnia 20 września 2019.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakończeniu naboru na Warsztat z powodu
braku miejsc zostanie opublikowana na stronie projektu.
5. Najpóźniej do 23 września 2019 uczestnicy otrzymają od Organizatora e-mail z potwierdzeniem udziału w
Warsztacie.
6. Wszystkie osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji
drogą e-mailową.

III. Warunki uczestnictwa w Warsztacie
1. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego i zakwalifikowanie się ze
względu na ograniczony limit miejsc.
2. Udział w Warsztacie jest bezpłatny.
3. Organizator zapewnia podstawowe wyżywienie w trakcie spotkań podczas Warsztatu, natomiast nie
pokrywa kosztów podróży ani zakwaterowania.
4. Warsztat kończy otrzymanie przez uczestników certyfikatu potwierdzającego ich udział w Warsztacie.
5. Udział w Warsztacie oraz akceptacja Zasad Uczestnictwa są równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
przez uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego
rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników Warsztatu dla celów
informacyjnych i promocyjnych FINA oraz Centrum Cyfrowego w ramach wydawnictw audiowizualnych,
drukowanych, na stronach internetowych, mediach społecznościowych Organizatora i Centrum Cyfrowego,
(YouTube, Instagram, Facebook) oraz na prezentacjach (konferencjach, seminariach) Organizatora i Centrum
Cyfrowego, w zakresie utrwalenia, zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci
komputera, publicznego wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i
reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.
IV. Dane Osobowe
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych
osobowych Uczestników, udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Warsztacie jest
FINA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328
(„Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem
pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników Warsztatu: imię
i nazwisko, adres e-mail, wizerunek, stanowisko, nr telefonu, preferencje żywnościowe (dane wymagane
w formularzu rejestracyjnym oraz dane w zakresie wizerunku pozyskiwane w trakcie trwania Warsztatu).
4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej polegającej na
zorganizowaniu Warsztatu przez FINA na warunkach określonych w Zasadach Uczestnictwa (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO) oraz realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego
dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f)
RODO).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu
upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcą danych Uczestnika mogą być w szczególności: (i) podmioty przetwarzające je na zlecenie
Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie podmioty

przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora; (ii) Centrum Cyfrowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 24/2lub (iii) podmioty
upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej
polegającej na zorganizowaniu Warsztatu przez FINA na warunkach określonych w Zasadach Uczestnictwa.
V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu, a także do jego odwołania. Uczestnicy
zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 3 dni przed terminem planowanego
Warsztatu, chyba że powodem odwołania Warsztatu są nieprzewidziane zdarzenia losowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Zasad Uczestnictwa, jeżeli jest to
uzasadnione celem Warsztatu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztacie. Zmiany
wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej: www.tueuropeana.pl.

