
 

 

REGULAMIN WYDARZENIA ONLINE 

Tydzień Opowieści o Migracjach 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w wydarzeniu „Tydzień Opowieści o 

migracjach”, w które składa się z cyklu spotkań w terminie 14-18 czerwca 2021.  

2. Organizatorem Wydarzeń online jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.  

3. Wydarzenie realizowane jest w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na 

XXI wiek”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej  

4. Uczestnikiem Wydarzeń online może być każda osoba, która zgłosi się na nie (dalej „Uczestnik”). 

5. Na Wydarzenie online można się zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie: 

rejestracja.ceo.org.pl  

6. Każdy Uczestnik zgłaszający się na Wydarzenie online (lub inna osoba przez niego upoważniona) 

akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 7. Uczestnik uzyska potwierdzenie zgłoszenia po wysłaniu formularza lub w terminie wskazanym 

przez koordynatora Wydarzenia. 

8. Udział w Wydarzeniach online jest bezpłatny. 

9. CEO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze 

Wydarzenia online spowodowane:  

a. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym nieprawidłowego adresu poczty 

elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu, 

b. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to 

wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn 

niezależnych od CEO,  

c. wadliwym działaniem połączenia internetowego leżącego po stronie dostawcy Internetu,  

d. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od CEO, w szczególności takim jak: pożar, 

powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak 

terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub webinarium.  

10. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu, CEO może wedle własnego wyboru 

zdecydować o: 

 a. zablokowaniu Uczestnikowi dostępu do webinarium;  

b. zablokowaniu Uczestnikowi możliwość rejestracji na kolejne webinaria.  

11. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z 

zawarciem z CEO umowy udziału w Wydarzeniu online.  



 

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych 

kontaktuj się z nami pocztą elektroniczną: e-mail dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 

875 85 40. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w wydarzeniu. Dane 

są przetwarzane w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach 

edukacyjnych - w wydarzeniu "Tydzień Opowieści o Migracjach" - (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu 

możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).  

2. Informacja o płci i wieku zostanie udostępniona sponsorom wydarzenia, w którym uczestniczysz, 

do celów statystycznych i kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie 

interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków 

finansowych.  

3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – dotyczy to wizerunku Uczestnika 

utrwalonego podczas wydarzenia online, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak 

nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w działaniach 

CEO, chyba że sponsor wydarzenia wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim 

przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania 

prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację wydarzenia.  

4. Dane są przetwarzane również przez firmy, z których licencji korzystamy organizując wydarzenie 

online tj. a. Zoom.us 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113 celu umożliwienia CEO 

wykonania operacji za pomocą usług i narzędzi Zoom.us. Dane osobowe Uczestników (imię, 

nazwisko, adres poczty mailowej, adres IP) są w tym wypadku przekazywane do „państwa trzeciego” 

firma ta posiada siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych jest 

dozwolone na mocy art. 49 ust. 1 RODO, tj. przekazanie nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej 

liczby osób (korzystającej z zoom.us) i jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy 

Administratora. Program „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek" jest finansowany 

ze środków Unii Europejskiej  

5. Uczestnicząc w wydarzeniu online lub webinariach organizowanych przez CEO wyrażasz zgodę na 

zapisy w regulaminach wyżej wymienionych narzędzi w zależności od ich wykorzystania przez 

organizatora (https://zoom.us/terms).  

6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO 

usługi wiążące się z przeprowadzeniem wydarzenia, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają 

prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym 

zakresie. Dane osobowe związane z udziałem w wydarzeniu są przechowywane do chwili upływu 

okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w nim lub do chwili upływu okresu 

przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu 

wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym 

obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy 

prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO). 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.  

https://zoom.us/terms


 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres 

poczty elektronicznej koordynatora Wydarzenia online lub adres: dane.osobowe@ceo.org.pl lub na 

adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do Wydarzeń 

online.  

2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany 

stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników poprzez opublikowanie zmian w 

regulaminie na stronie internetowej, dostępnej pod adresem. 

 


