
 

Regulamin udziału w warsztatach realizowanych w związku z  

IX Forum KMO (dalej „Regulamin”) 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady udziału w warsztatach (dalej „Warsztaty”). Warsztaty to 4 

niezależne warsztaty organizowane w ramach IX Forum KMO, dotyczące budowania sieci i 

wsparcia merytorycznego opiekunów i partnerów programu prowadzone za pośrednictwem 

platformy Zoom (dalej „Platforma”) w wybrane dniu 28.11.2020 roku. Szczegółowy opis i 

harmonogram Warsztatów dostępny jest na stronie www.kopernik.org.pl/wydarzenia/ix-forum-

kmo.  

 

2. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz przynależność do grupy docelowej 

(opiekowanie klubów KMO z Polski i zagranicy, partnerzy i trenerzy partnerów); uczestnik może 

zgłosić się do udziału w maksymalnie 1 Warsztacie.  

3. Organizatorem Warsztatów jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 02/06 (dalej „Organizator” 

lub „CNK”).  

4. Udział w Warsztatach jest nieodpłatny. 

5. Organizator nie zapewnia materiałów zużywalnych potrzebnych do przeprowadzenia ćwiczeń 

i eksperymentów prezentowanych podczas Warsztatów. 

  

§ 2 

Zasady udziału w Warsztatach 

1. Warunkiem udziału w Warsztacie jest uprzednie wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego pod następującym linkiem: www.kopernik.org.pl/form/warsztaty-kmo (dalej 

„Formularz”).  

2. Zapisy na Warsztaty będą otwarte do zapełnienia wolnych miejsc.  

3. Najpóźniej do 3 dni przed warsztatem (25.11.2020) każdy kto dostał się na Warsztaty zostanie 

o tym poinformowany mailowo i otrzyma link umożliwiający udział w Warsztacie. Osoby, które 

nie dostały się na Warsztat zostaną umieszczone na liście rezerwowej i powiadamiane o 

możliwości wzięcia udziału w Warsztacie w miarę zwalniania się miejsc. .  

4. Każdy Warsztat będzie prowadzony na żywo.  

5. Zapisanie się na Warsztat jest równoznaczne z deklaracją udziału w Warsztacie.  

6. Jeśli po zarejestrowaniu na Warsztat (otrzymaniu informacji i linku z adresem Warsztatu) 

Uczestnik z niego zrezygnuje należy o tym bezzwłocznie poinformować Organizatora. Nie 

wolno przekazywać swojego miejsca innym osobom.  

7. Zwolnione miejsce Organizator przekaże innej osobie z listy rezerwowej.   
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8. Warsztaty są przeznaczone w szczególności dla opiekunów Klubów, partnerów Klubu i 

trenerów. 

9. W ramach Warsztatów mogą być udostępniane przez Organizatora i prowadzących nagrania 

wideo, obrazy, teksty (dalej „Materiały”).  

10. Uczestnicy Warsztatów mogą udostępniać swoje nagrania wideo lub zdjęcia swoich prac 

powstałych w wyniku udziału w Warsztacie (dalej „Materiały Uczestników”). 

11. Zabronione jest udostępniane przez Uczestników Materiałów niezwiązanych z udziałem 

Uczestnika w Warsztatach, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zawierających 

treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego (zabronione jest 

udostępnianie Materiałów, których Uczestnik nie jest się autorem). 

12. Uczestnicy Warsztatów będą mogli komunikować się z prowadzącymi, jak również ze sobą 

nawzajem za pośrednictwem czatów, wiadomości bezpośrednich, wideokonferencji. 

Zabronione jest wysyłanie treści reklamowych i niezwiązanych z tematem Warsztatu (tzw. 

spam), a także złośliwego oprogramowania. Zabronione jest również obrażanie innych 

Uczestników bądź inne zachowanie naruszające dobre obyczaje, jak i dobre imię CNK. 

13. CNK zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów Uczestników naruszających zasady 

określone w pkt. 12 powyżej, a także do zawieszenia lub usunięcia z Warsztatów Uczestnika 

naruszającego zasady określone w Regulaminie. 

 

§ 3 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator, którego 

pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu. 

2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 

określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Warsztacie, podstawa prawna art. 

6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r., tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z uczestniczeniem w 

wybranym warsztacie. 

4. Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia 19 grudnia 2020 r. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora 

oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub 

ograniczyć ich przetwarzanie. Może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez 

przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: 

forumkmo@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem zgody. Ma także prawo do przenoszenia danych.  

mailto:forumkmo@kopernik.org.pl


7. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej 

danych z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do 

uczestnictwa w Warsztacie. 

10. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

11. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora 

ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod 

adres e-mai: forumkmo@kopernik.org.pl.   

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych 

przez Uczestnika. 

  

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. CNK dokłada wszelkich starań, aby przekazać osobom Uczestnikom Warsztatów zrozumiałe 

zasady dotyczące bezpiecznej pracy z narzędziami i eksperymentowania. . 

2. Regulamin jest dostępny na podstronie IX Forum KMO pod nazwą „Regulamin udziału w 

Warsztatach” w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, 

dowolnej osobie. 

3. CNK ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami, za 

uprzednim powiadomieniem Uczestników. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
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