
 

ZASADY UCZESTNICTWA W CYKLU WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ON-LINE 

W RAMACH DZIAŁAŃ “TUEUROPEANA - 2020” 

Październik-listopad 2020 - Warszawa 

 

I. Organizator  Cyklu Warsztatów 

1. Cykl warsztatów edukacyjnych on-line w ramach działań “TUEUROPEANA - 2020”, zwanych dalej 

„Warsztatami”,  jest organizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej 3 /5; 02-739 (“FINA” lub “Organizator”) w ramach projektu 

TuEuropeana 2020 ( Projekt) we współpracy z IChBPAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-

Sieciowym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 (PCSS). 

2. Przez cykl Warsztatów rozumie się 6 spotkań on-line połączonych z pracą własną oraz 

konsultacjami przez 6 kolejnych tygodni dotyczących poszczególnych bloków tematycznych, 

realizowanych według harmonogramu zamieszczonego na stronie Projektu: www.tueuropeana.pl. 

3. Każde ze spotkań online będzie trwało ok. 60 minut, praca własna powinna zająć maksymalnie 2 

godziny tygodniowo. 

4. Celem Warsztatów jest zapoznanie uczestników z cyfrowymi zasobami platformy 

www.europeana.eu , innych instytucji upubliczniających swoje zbiory na platformach internetowych 

oraz sposobami ich ponownego wykorzystania do celów edukacyjnych. W ramach Warsztatów 

wykorzystanych zostanie szereg cyfrowych i analogowych narzędzi służących do tworzenia nowych 

narracji bazujących na archiwalnych zasobach. Rezultatem cyklu warsztatów będzie stworzenie 

prototypów Escape Roomów. 

5. Warsztaty odbywać się będą on-line, w październiku i listopadzie 2020 r.  i będą realizowane według 

harmonogramu zamieszczonego na stronie Projektu www.tueuropeana.pl 

6. Warsztaty odbywać się będą przy użyciu wybranych platform umożliwiających darmowe łączenie z 

uczestnikami, do których linki zostaną przesłane przez Organizatora Uczestnikom po potwierdzeniu 

rejestracji. Dodatkowo zarejestrowane warsztaty będą także dostępne po zakończeniu spotkania. 

7. Do uczestnictwa w Warsztatach  niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, komputera, kamery 

internetowej oraz sprawnego mikrofonu w ww. sprzęcie. Rekomendowana jest praca w aktualnej 

przeglądarce Chrome. W czasie warsztatu użytkownicy będą pracować m.in. z platformą PIONIER 

Research & Classroom, Genial.ly, serwisami Europeana, Polona, FBC itp. 

 

8. Uczestnicy, którzy  chcą mieć pełny dostęp do treści i narzędzi TIK udostępnianych w ramach 

Warsztatów są zobowiązani do dokonania rejestracji na Warsztaty za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego umieszczonego na stronie Projektu. 

9. Uczestnik, który nie  dokona rejestracji  na stronie internetowej ma dostęp do wybranych treści 

(takich jak: filmy z części teoretycznej – webinariów prowadzonych podczas warsztatów) 

zamieszczonych w późniejszym terminie na stronie Projektu. 
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10. Organizator oświadcza, że Warsztaty przygotowane są z najwyższą starannością i dbałością aby 

Warsztaty były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych . 

11. Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji Warsztatów są: Kamila 

Poznańska, e-mail: kamila.poznanska@nina.gov.pl oraz Zbigniew Karwasiński, e-mail: 

karwasinski@man.poznan.pl 

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Warsztaty adresowane są do nauczycieli, nieformalnych edukatorów oraz studentów szkół wyższych 

kierunków humanistycznych, IV-V rok. , zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie Zasad Uczestnictwa w cyklu 

Warsztatów edukacyjnych w ramach działań “TUEUROPEANA - 2020”,  zwanych dalej  „Zasadami  

Uczestnictwa”. 

3. Akceptacja Zasad Uczestnictwa i zakwalifikowanie na cykl Warsztatów jest równoznaczne z 

zawarciem z Organizatorem umowy cywilnoprawnej polegającej na udziale  w  Warsztatach 

zorganizowanych  przez FINA na warunkach określonych w Zasadach Uczestnictwa. 

 

4. W zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z 

zastrzeleniem postanowień art. 743§2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność 

Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Warsztatów przez Uczestnika, w tym za 

szkody z tego wynikłe lub niemożność  korzystania z nich , w szczególności zaś za szkody wynikłe z 

wad/awarii/usterek Serwisu Internetowego niezależnych od Organizatora. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także za: 

1) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji na Warsztaty , skutkujące niemożliwością 

uczestnictwa przez Uczestnika w Warsztatach; 

2) za niesprawne lub nieprawidłowe urządzenia Uczestnika, co uniemożliwia udział uczestnika w 

Warsztatach; 

3) za zdarzenia wywołane siłą wyższą ; 

4) za przekazanie przez Uczestnika danych podanych podczas rejestracji na Warsztaty osobom trzecim. 

6.  

7. Ilość uczestników Warsztatów jest ograniczona. Aby wziąć udział w Warsztatach należy wypełnić i 

przesłać formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Projektu www.tueuropeana.pl do dnia 14 

października 2020. Informacji o zakończeniu naboru na Warsztaty z powodu braku miejsc zostanie 

opublikowana na stronie Projektu. 

8. Najpóźniej dwa dni po nadesłaniu zgłoszenia, ostatecznie jednak do 16 października 2020 uczestnik 

otrzyma od Organizatora e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania do  udziału w Warsztatach oraz 

kod dostępu do platformy, na której prowadzone będą Warsztaty. 

9. Wypełniając formularz oraz akceptując Zasady Uczestnictwa uczestnik deklaruje udział w 6-

tygodniowym cyklu Warsztatów edukacyjnych on-line. 
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10. Wszystkie osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny zostaną powiadomione o wynikach 

rekrutacji drogą e-mailową. 

11. Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania Organizatora o zmianie adresu w formie e- mail. 

 

III. Warunki uczestnictwa w warsztatach/ prawa i obowiązki 

1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią Zasad przed dokonaniem rejestracji na serwerze 

internetowym. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego i zakwalifikowanie się 

ze względu na ograniczony limit miejsc. 

3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza 

akceptację Zasad  a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 

dokonanych miedzy Uczestnikiem a Organizatorem . 

4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

5. Warsztaty kończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego udział w 

Warsztatach . Certyfikat będzie można otrzymać jedynie po potwierdzonej realizacji zadań 

poszczególnych etapów Warsztatu. 

6. Udział w Warsztatach oraz akceptacja Zasad Uczestnictwa są równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi przez Uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie, lub dokonywanie innego rodzaju 

zapisu wizerunku uczestników oraz wypowiedzi i powstałych podczas Warsztatów materiałów 

edukacyjnych oraz ich fragmentów (tj., np.: elementy tworzonych Escape Roomów, prototypy Escape 

Roomów) dla celów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, oraz archiwalnych FINA, PCSS lub 

Warsztatów w ramach wydawnictw audiowizualnych, drukowanych, na stronach internetowych, mediach 

społecznościowych Organizatora i PCSS, (YouTube, Instagram, Facebook) oraz na prezentacjach 

(konferencjach, seminariach) Organizatora i PCSS, 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. Uczestnicy 

rejestrując się na Warsztaty wyrażają na to zgodę. Organizator na wniosek uczestnika może usunąć 

zarejestrowane materiały. 

7. Uczestnicy  nie mogą  w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Warsztatów. W przypadku 

naruszenia powyższego zakazu Organizator może zablokować dostęp do Warsztatów danemu 

Uczestnikowi. 

8. Z chwilą rejestracji na Warsztaty, w sposób określony w ust. 3 niniejszych Zasad udziela się Uczestnikom 

niewyłącznej licencji do korzystania z Wydarzenia, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika. 

Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Warsztatów oraz 

jakiegokolwiek udostępniania osobom trzecim ani udzielać dalszych licencji. 

9. Uczestnik ma obowiązek  poinformowania Organizatora jeśli  podczas Warsztatów poda informacje, które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające ochronie wynikającej z przepisów prawa . W 

przypadku zaniechania udzielenia takiej informacji przez Uczestnika, Organizator nie ponosi żadnej 



odpowiedzialności  wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób 

wskazany w ust. 6. 

 

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 Warsztatach 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 Warsztatów: imię  

i nazwisko, adres e-mail, wizerunek, nr telefonu, miejsce zamieszkania (dane wymagane  

w formularzu rejestracyjnym oraz dane w zakresie wizerunku pozyskiwane w trakcie trwania 

Warsztatów). 

4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej 

polegającej na zorganizowaniu Warsztatów 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) PCSS z siedzibą w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, lub (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. 
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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 Warsztatów przez FINA na warunkach określonych w 

Zasadach Uczestnictwa. 

 

V. Reklamacje 

 

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z platformy  drogą e-

mailową, na adres karwasinski@man.poznan.pl lub pisemnie, na adres: PCSS, ul. Noskowskiego 

12/14, Poznań. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. 

2.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: 

1) oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w 

przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby 

upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); 

2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 

 

3. PCSS rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. O ich rezultacie PCSS niezwłocznie 

zawiadomi składającego reklamację na adres podany w Formularzu. 

4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej 

lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust.1. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie materiały dotyczące Warsztatów  mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają 

postanowienia niniejszych Zasad. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają przepisy prawa polskiego 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku Uczestników będących konsumentami, w zakresie nieuregulowanym niniejszymi 

Zasadami, stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

4. Zastrzega się, że konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszych Zasad, które 

stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za 

niedozwolone w przypadku konsumentów ( klauzule abuzywne), prowadzonym przez  Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich odwołania. 

Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 2 dni przed terminem 

planowanych Warsztatów, chyba, że powodem odwołania Warsztatów są nieprzewidziane zdarzenia 

losowe. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Zasad Uczestnictwa, jeżeli 

jest to uzasadnione celem Warsztatów i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Warsztatach. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej: 

www.tueuropeana.pl. 
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