REGULAMIN WEBINARU “POGRANICZE INSPIRUJE”
Webinar w ramach kampanii w mediach społecznościowych Interreg V-A Polska-Słowacja
27 października 2021 roku

§1
Postanowienia ogólne
1. Celem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w webinarze “Pogranicze
Inspiruje”, zwanym dalej „Wydarzeniem” organizowanym przez Wspólny Sekretariat
Techniczny Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w dniu 27 października 2020
roku.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników Wydarzenia. Każdy uczestnik
zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie organizatora www.plsk.eu
4. Organizatorem Wydarzenia jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg PolskaSłowacja z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 9, zwany dalej „Organizatorem”, który jest
jednostką organizacyjną Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 39a.
5. Wydarzenie ma charakter otwarty.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami
Wydarzenia.
7. Udział w Wydarzeniu jest wolny od opłat.
§2
Zasady postępowania w trakcie Wydarzenia
1. Wydarzenie odbędzie się 27 października 2021 roku o 10:00.
2. Wydarzenie jest organizowane w formie transmisji webinaru na platformie Facebook, gdzie
widzowie mogą wziąć udział bez rejestracji.
3. Wydarzenie odbędzie się na Facebooku w dwóch wersjach językowych: polskim i
słowackim.
4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu to:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b. posiadanie konta na Facebooku
c. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies oraz javascript.

5. Organizator nie ponosi kosztów udziału uczestników w Wydarzeniu w szczególności kosztów
korzystania z urządzeń, konta e-mail lub transmisji danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w
szczególności za jakość obrazu i dźwięku docierającego do uczestników.

7. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość
imprezy zgodnie z opisem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnika na Facebooku w
przypadku poważnych zakłóceń lub używania przez niego wulgarnego oraz obraźliwego
języka.
§3
Przetwarzanie danych osobowych
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Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b
(akceptacja regulaminu) 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 (dalej jako „RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (w przypadku zgód na
publikacje wizerunku Panelistów) i f (uzasadniony interes Administratora w celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń) RODO.
Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Projektów Europejskich z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można się skontaktować drogą
elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres
wskazany powyżej. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cpe.gov.pl
Wydarzenie będzie filmowane oraz fotografowane w celu realizacji działań promocyjnych i
informacyjnych w ramach wdrażania Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja 20142020. Wizerunki Panelistów mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane poprzez
programowe publikacje papierowe, stronę internetową i portale społecznościowe
Programu, prezentacje multimedialne Programu, jak również w formie zdjęć i nagrań
wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych Programu Współpracy
Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.
Dane zbiorcze uczestników oraz dane osobowe Panelistów będą przetwarzane wyłącznie w
związku z organizacją Wydarzenia w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja
2014-2020.
Jeśli będzie to konieczne dla organizacji Wydarzenia, dane zbiorcze uczestników oraz dane
osobowe Panelistów mogą być udostępniane następującym grupom podmiotów:
a. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, dla
których dostęp do wspomnianych danych jest konieczny dla prawidłowego
wykonywania obowiązków;
b. portalowi Facebook
c. odbiorcom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy
kontroli) lub umów (podmioty współpracujące przy obsłudze Wydarzenia).
Dane zbiorcze widzów oraz dane osobowe Panelistów będą przetwarzane do czasu
ustania terminu możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych dotyczących swojej
osoby.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzanie do czasu zakończenia Programu
Współpracy Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, a zarejestrowane podczas Wydarzenia i

opublikowane na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych
organizatorów wizerunki Panelistów, do czasu wycofania zgody.
9. Dane osobowe Panelistów będą przekazywane poza Europejski Obszar Ekonomiczny w
zakresie usługi Zoom, która jest świadczona przez dostawcę z USA.
§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. O zmianie regulaminu
uczestnicy zostaną powiadomieni.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
Kraków, 21.10.2021

